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Д-р Л. КУЗЬМ A K ОЧОЛЮЄ 
БА РІЯТРИЧНИЙ ЦЕНТР 

Нюарк. Н.Дж. (С.Т.) -
У одному з чисел часопису 
„Стар Леджер" нещодавно 
появилась довша стаття 
про відомого українського 
лікаря-хірурга д-ра Любо– 
мира Кузьмака, ініціятора 
новозаснованого Баріятри– 
чного центру для поборю
вання надмірної товщини 
пацієнтів та для їхнього 
лікування засобами прави
льного харчування. Цей Ба– 
)іятричний центр в Ірвінг– 

тонськсУмуіатальному шпи
талі є тим своєрідний, що 
пацієнти надмірної ваги 
можуть у ньому лікуватись, 
користуючись найновіши
ми хірургічними, медични
ми і дієтичними засобами. 
1 саме цей новий центр очб– 
лив д-р Л.Кузьмак. 

Д-р Л. Кузьмак є одним з 
перших хірургів у Ню Дже
рзі,що застосував хірургіч
не зменшення поємности 
шлунка з метою обмеження 
споживання харчів пацієн
тами. Він розпочав ці опера
ції у 1977 році і дотепер 
застосував їх у 250 пацієн
тів. При цьому він користу
вався різними сучасними 
методами, а останньо зас
тосовує найновішу техніку 
т. зв. „banned gastroplasty", 
тобто звуження шлунка при 
допомозі силіконової тась
ми. При цій методі шлунок 
не зазнає жадних нарізів, 
ані не застосовується тут 
спиначів, а силіконова тась
ма переділяє шлунок на дві 
частини. 

Від жовтня 1982 року д-р 
Любомир Кузьмак став го
ловою хірургічного відділу 
Ірвінгтонського загального 
шпиталю. Одночасно прак
тикує загальну хірургію 
кровоносних судин у одно
му Т МЛ МКраШНУ. !!ЧНН Я "” у 
Ню Джерзі - Сейнт Барна– 
бас у Ливінгетоні. 

Медичні студії покінчив 
д-р Кузьмак та отримав 
диплом доктора медицини 
в Академії медицини в Ло
дзі, Польща, а опісля осяг
нув ще другий докторат -
доктора стислих наук у 
ЦІлезькій академії медици
ни в Катовицях. На протязі 
чотирьох років він був адь– 
юнктом і головою хірур
гічного відділу Ш-ої хірур
гічної клініки при цій же 
ЦІлезькій академії. 

До Америки приїхав'він 
осінню 1965 року. Тут ви
повнив усі потрібні вимоги 
і вдруге відбув хірургічну 
резидентуру в загальній і 
васкулярній хірургії у Мс– 

Д-р Любомир Кузьмяк 

дичному центрі Сейнт Бар– 
набас. У 1971 році відкрив 
приватну практику як зат
верджений Радою хірургії 
загальний хірург. Між ін
шим він вславився дуже 
зручною технікою операції 
жиляків, застосовуючи ду
же малі Нарізи, які не зали
шають майже ж а д н и х 
блнзи. 

Д-р Л. Кузьмак є авто
ром багатьох професійних 
праць, публікованих в укра
їнських, американських і 
польських медичних жур
налах. Нерідко виголошує 
фахові доповіді на різних 
медичних конференціях. Є 
він також членом Міжнаро
дного коледжу хірургів, як і 
Королівської академії ме
дицини, та численних аме
риканських медичних коле
джів і товариств, а також 
членом Українського Ліка
рського Товариства Північ
ної Америки. 
^ДрАф.есійці jâ ftCOQliCTi 
досягнення д-ра Кузьмака с 
відмічені в багатьох амери
канських біографічних ви
даннях і різних довідниках. 
Недавно його також прий
нято в члени Нюйоркської 
академії наук. 

Серед української грома
ди д-р Любомир Кузьмак є 
широковідомий не .тише як 
дуже успішний і висококва
ліфікований лікар, але і як 
незвичайно гуманна, спічу– 
тлива і жертвенна людина. 

Д-р Л. Кузьмак одруже
ний з Оксаною з дому Смі– 
шкевич. і в них є дочка Рок– 
соляна. Ціла родина є акти
вна в суспільних організа
ціях і всі є членами 371-го 
Відділу Українського На
родного Союзу. 

ПРОГРАМУ ДЕМОКРАТІЇ ТРЕБА 
ПОШИРИТИ НА СССР, 

- КАЖЕ М. ЧАЗ 

Французька телевізія дала 
інформації про У КЦеркву 

Париж, Франція. - У 
зв'зку з перебуванням Папи 
Івана. Павла II у Польщі 
одна із французьких телеві
зійних станцій подала репо
ртаж у місяці червні, у яко
му також згадала досить 
вірно та об'єктивно Україн
ську Католицьку Церкву в 
СССР і Патріярха Йосифа 
Сліпого. 

Українські глядачі у Фра
нції могли зі зворушенням 
побачити на французькому 
екрані постать Патріярха 
Йосифа та почути про його 
роки мук в большевицьких 
таборах. 

Це була рідка нагода для 
французьких глядачів теле
візії почути дещо про Укра
їну. 

Появилась книжка В. Дідюка 

Торонто, Онт. - У ви
давництві „Гомін України" 
вийшла друком книжка п. з. 
„На Народній Ниві" автор
ства Василя Дідюка. 

Книжка має 306 сторінок 
друку, прикрашена числен
ними знімками та мистець
кою обкладинкою Б.Голо– 
вацького. Зміст книжки це: 
нариси, статті-коментарі і 
репортажі, тематично поді
лені на: історичні, політич
но-суспільні, релігійно-цер
ковні, шкільні і виховні, 
економічно-господарські і 
українську пресу, писані в 
1948 - 1982 роках. 

Книжка видана у 40-річчя 
УПА і присвячена „відо
мим і невідомим борцям 
УПА за волю України і 
невтомним працівникам на 
українській ниві". 

Порушені у статтях-ко– 
ментарях теми мають ту 
вартість, що вони заторку– 
ють цілий ряд тривких про

блем, без огляду на те, коли 
вони появлялися в пресі рік-
два чи понад тридцять років 
тому.4 Вони й далі можуть 
бути дуже допоміжними у 
суспільно-громадській пра
ці. 

Ціна книжки в м'якій оп
раві - 12 дол., у твердій -
15 дол. Набувати можна у 
видавництві „Гомін Укра
їни" або в автора — під 
адресою: 140 Bathurst St.. 
Toronto, Ont. M5V 2R3. 

НОВЕ ПРИМІЩЕННЯ 
НТШ 

Ню Йорк, Н.Й. - З кан
целярії НТШ в Ню Иорку 
повідомляють, що вже закі
нчено перенесення бюра до 
нового будинку й що нова 
адреса НТШ така: 63 Чет
верта авеню, Ню Йорк, 
Н.Й. 10003, а телефони ма
ють такі числа (212) 254-
5130 і 254-5239. 

Ню Йорк. Н.Й. - Спів
робітник нюйоркського що 
денника „Ню ЙоркТрібюн" 
3. МаЙкел Чаз, помістив у 
виданні газети з 3-го серпня 
ц.р., довшу статтю–мірку
вання про „програму демо– 
кратіГ, перший раз висуне– 
ну президентом Роналдом 
Регсном у своїй промові пе
ред британськії, парлямен– 
том в 1982 році. 

Ця програма чи. як її офі
ційно називають у Білому 
Домі „Проект демократіГ, 
мала первісно бути поши
рювана тільки у країнах так 
званого третього світу, а та
кож в країнах західньої ге
місфери, але пізніше чим
раз більше голосів вислов
лювалися за те, що її треба 
поширити також на країни 
східнього бльоку. зокрема 
на сателітні країни, а по 
можливості також на Совєт 
ський Союз, який склада
ється з 15-ох національних 
республік, які колись були 
самостійними державами, а 
тепер опинилися під совєт– 
ською домінацісю. 

Немає сумніву, - пише 
згаданий вгорі автор, - щ о 
такий погляд є правильний, 
бо, наприклад, Совстський 
Союз інтенсивно веде свою 
кампанію в користь комуніс
тичної системи не тільки в 
країнах третього світу, але 
також в Західній Европі та 
майже на всіх континентах, 
зокрема в Латинській Аме
риці, на Близькому Сході в 
Азії і Африці, де для цього 
існує підхожий для цієї про
паганди фунт. 

Автор пропонує міняти 
також тактику ведення ін
формативної акції і голоше– 
ння програма демократії та 
переходити4 з „невинних" 
професорських лекцій про 
історію і вищість життьово
го стандарту ЗСА, до полі
тичних й культурних проб
лем, якими в першу чергу ці 
кавляться численні понево

ленні Москвою країни і тим 
самим вдаряти в найелабше 
місце комуно-московської 
імперії. „Нам відомі, нап
риклад, настрої в Польщі, 
Чехо-Словаччині, Східній 
Німеччині, Мадярщиніірес 
публіках Литви, Естонії, 
Латвії, Білорусії і України, 
щоб тільки згадати декіль
ка", - пише М. Чаз, який 
твердить, що аспірація зга
даних народів на самостій
ність, тісно пов'язані з вия
вом націоналізму, дуже жи
ві серед східньоевропейсь– 
ких народів і тих, які зазна
ли советськоїопресії, зокре
ма Афганістан та інші. 

-Виринає питання, - пише 
далі Автор, - як ми можемо 
у програмі поширення прин 
ципів демократії в світі, до
помагати тим народам на– 
близитись до бажаної ними 
мети і здобуття своїх неза
лежних держав основаних 
на демократичних засадах. 
Він твердить, що існує де
кілька способів поширення 
ідей демократії без встрява
ння у внутрішні справи ін
ших держав. Зрештою, ка
же він, існує формула вимі
ни ідеями, записана в Гель– 
сінкських угодах, які підпи
сали представнику СССР й 
інших комуністичних дер
жав і тому не треба боятися 
закидів про „вмішування". 

„Ми мусимо усвідомити 
собі, що Залізна заслона не 
є вже більше герметично за
крита, як це було за Сталі
на і хоч існує ще стисла 
контроля. голошені нами 
ідеї демократії дійдуть до 
східньоевропейських наро
дів", - пише в кінці своєї ста
тті М. Чаз, покликаючись 
на Ватикаи, який рішився на 
позитивне політичне по– 
тягнення в Польщі. Чаз 
каже, що відповідальні за 
прогрму демократії держа
ви не можуть зробити мен
ше від Ватікану. 

ЗАКІНЧИЛИСЬ ПРЕЛІМІНАРНІ 
ПРАЦІ БУДОВИ ГАЗОПРОВОДУ 

В Срі Лянці 
виарештовують комуністів 

Кольомбо, Срі Ляпка. — 
Уряд Срі Лянки, який обви
нуватив нсназвану чужу 
державу в підбурюванні до 
безпорядків минулого тиж
ня, наказав арештувати лі
дерів забороненої промос– 
ковської комуністичної пар
тії. 

Речник уряду Дуґляс Лія– 
иаж, повідомляючи про 
арешт, сказав, що лідери 
двох інших, крайнє лівих 
партій, розшукуваних служ
бою безпеки^ скрилися. 

Президент Жаєвардене 
заборонив у суботу кому
ністичну партію,крайнє 
лівий народний визвольний 
фронт і нову соціялістичну 
партію. Офіційні особи об
винувачували потім ці пар
тії в прямій участі в бурхли
вих безпорядках минулого 
тижня, які забрали щонай
менше 215 людських жертв 
і зруйнували сотні будинків, 
крамниць і майстерень. 

Речник Ліянаж також ска
зав, що було видано накази 
на арешт інших 31 особу, 
включаючи лідерів заборо
нених партій. Покищо лише 
18 були арештовані у вівто
рок. Серед арештованих 

знаходяться генеральний 
секретар комуністичної па
ртії К.П.Сільва, редактор 
комуністичної щоденної га
зети І щонайменше один із 
членів політбюра. 

Речник Ліянаж сказав ре
портерам, що спокій і поря
док були встановлені після 
завзятих сутичок між сінга– 
лезькою більшістю і тамі
льською меншістю населе
ння острова. Деякі особи 
загинули від підпалів, від 
дій поліції проти грабунків 
і розкрадання в понеділок. 

В країні була введена по– 
ліційна година, поліція і 
військо патрулюють вулиці 
більших міст, введена цен
зура. Харчові продукти 
продаються вільно, але в 
обмеженій кількости, біля 
крамниць великі черги, ба
гато людей працюють над 
упорядкуванням згарищ і 
розвалин. Ось такий резуль
тат десятиденних безпоряд
ків у цій невеликій острівній 
країні в Індійському океані, 
яка колись була відома під 
назвою Цейльон і в якій 
проживає понад 10 мільйо
нів населення - сінгалезців 
і тамільців. 

Конгрес ЗСА цікавиться 
проблемами Центральної Америки 

Вашінгтон. - Політичні 
коментатори і аналітики 
однозгідно стверджують, 
що у Вашінгтоні проблема 
Центральної Америки ви
сунулася на передове місце 
в урядових колах. Сенатор 
Чарлз Персі, республіка
нець з Іллиной, думає, що 
втрата бодай однієї країни 
в цьому районі світу в ко
ристь комуністичної рево
люції означала б велику 
прогру для З'сдннених Стс– 
йтів Америки в боротьбі з 
комуністичною ідеологією, 
рівнозначну з прогрою вій
ни у В'єтнамі, не кажучи 
вже про поширення гегемо
нії Совстського Союзу на 
країни, що сусідують з ЗСА. 

Ч. Персі, голова сенатсь
кої Комісії для закордон
них зв'язків, дискутуючи 
проблеми закордонної по
літики ЗСА з кореспонден
том газети ,,Вашінгтон 
Тайме" підкреслено і кіль
каразово заявляв, що Аме
рика не може залишити на 
поталу заприязнених зі ЗСА 
країн в Центральній Аме
риці і дозволити комуніс
там чи місцевим марксис
там опановувати одну за 
одною країни, у яких Моск
ва, зараз таки після опану
вання ситуації, заводить 
свої порядки і розбудовує 
військові бази під боком 

(Закінчення на ст. 4) 

Москва. - Совєтська 
преса поінформувала, що 
основні праці над прокла
денням газопроводу, який 
бере свій початок у місце
вості Уренгой на Сибірі, а 
будова якого розпочалася 
14 місяців тому, закінчи
лась. Траса^газопроводу 
довжиною 2700 миль (біля 
4,500 кілометрів), тягнеться 
від згаданої місцевості у 
північно-східньому Сибірі 
до чехо-словацького і захід– 
ньонімецького кордонів, 
перетинаючи по дорозі ура
льський хребет. Ріки Волгу, 
Дон, Дніпро і Дністер. 

Будова була закінчена, -
кажуть інформатори, - не 
зважаючи на проголошене 
минулого року президен
том Регсном ембарго на 
вивіз потрібної техноло
гії для таких будов. У вис– 
ліді, мовляв, непорозумінь 
у цій справі між ЗСА і їхні
ми західньоевропейськими 
союзниками, які були заці
кавлені доставою совстсь
кого природного газу по 
дешевій ціні, Уряд ЗСА му
сів значно злібералізувати 
своє відношення до цієї 
справи і зняти ембарго на 
багато товарів. 

Після завершення укла
дання газових труб на 
лінії газопроводу будуть 
за інстальовані в 1984 році 
42 компресні станції, за до
помогою яких СССР зможе 

доставляти відповідні кіль
кості газу до поодиноких 
країн Західньої Европи. 
СССР вже підписав дого
вори про доставу газу із За– 
хідньою Німеччиною. Ав
стрією, Францією, захід
нім Берліном і Швейцарією. 
Йдуть дальші переговори з 
речниками італійського 
уряду. 

Загальний об'єм достави 
природного газу до Захід
ньої Европи становитиме 
18,7 більйона кубічних мет
рів на рік, тобто майже 
половину газу, який йтиме 
по трубах з Уренгой. Така 
кількість проданого газу 
забезпечить за Москвою 
великі доходи у твердій 
західньосвропейськіЙ ва
люті в сумі приблизно 3,5 
до 4 більйонів дол ярів на 
рік. Загальний оборот Со
встського Союзу у закор
донній торгівлі становить 
тепер 25 більйонів долярів 
річно. Знавці кажуть, що 
будова газопроводу кошту
ватиме СССР понад 10 біль
йонів долярів. Ніхто, оче
видно, крім кількох корес
пондентів на Заході, не го
ворить про використову
вання безплатної робочої 
сили в СССР, зокрема полі
тичних в'язнів з поневоле
них Москвою країн при бу
довах цьог,о гігантного 
проекту. 

ЗСА ВИСЛАЛИ ЗБРОЮ Д( ЧАДУ 

МІНОНОСЕЦЬ ЗСА ПЕРЕВІРИВ 
СОВСТСЬКИЙ КОРАБЕЛЬ 

Вашінгтон. - Речник Де
партаменту оборони заявив 
у середу, 3-го серпня, що 
міноносець військовомор– 
ської фльоти ЗСА підплив 
близько до совстського 
торговельного пароплава 
поблизу тихоокеанського 
побережжя Нікарагуа в су
боту і зажадав від капітана 
корабля повідомити про 
місце призначення і вантаж. 

Речник сказав, що міно
носець „Линд МекКормик" 
наблизився до торговель
ного пароплава „Алексан– 
дер Ульянов" приблизно 50 
миль від берега, капітан 
американського мінонос
ця викликав бортовим ра
діо капітана совстського 
пароплава і попросив його 
повідомити про список ван
тажу і місце призначення, 
куди пливе пароплав. Ко
раблі наблизилися приб
лизно на відстань четверть 
милі. Совстський пароплав 
відповів, що везе вантажні 
автомобілі та інші загальні 
товари та пливе до Карінто. 
порту 50 миль на північ від 
столиці Нікарагуа Мана
гуа. 

Речник також сказав, що 
міноносець слідував за 
совстським пароплавом аж 
до порту і підплив 12 миль 
від нікарагуанського побе

режжя. Перебуваючи в між
народних водах, міноно
сець повернувся до бойової 
групи американських ко
раблів, яка прибула в цей 
район минулого тижня для 
участи в військовоморських 
маневрах. 

Минулого вівтірка пре
зидент Роналд Реген на пре
совій конференції мав на 
увазі саме совстський па
роплав „Александр Улья
нов", коли він говорив, що 
СОВСТСЬКИЙ пароплав пливе 
до нікарагуанського порту 
Корінто з вантажем війсь
кових гелікоптерів. 

Речник Пентаї ону сказав, 
що цей інцидент був наслід
ком „звичайної процеду
ри", під час якої капітани 
міноносців на своє власне 
рішення перевіряють іден
тичність кораблів, які проп
ливають поблизу бойових 
груп військовоморських ко
раблів. 

Одначе речник не пояс
нив, чи траплялися такі ви
падки, коли американські 
бойові групи кораблів пе
ревіряли іден гичність проп
ливаючих поблизу кораблів 
інших держав в інших вод
них просторах світівого 
океану, де могли відбувати
ся маневри американських 
військовоморських сил. 

У світі 

ОФІЦІЙНІ ПОВІДОМЛЕННЯ З БАГДАДУ говорять, 
що в понеділок, 1-го серпня, під час запеклих боїв на цен
тральному відтинку ірансько-іракського фронту, іракці 
вбили 1,200 іранських вояків і знищили багато танків, а 
також захопили багато військової техніки і полонених. 
Іракці вважають, що цс були найзапекліші бої та всю трьох 
літню війну. В боях за прикордонне місто Зурбатіяг 100 
миль на схід від Багдаду іранці втратили щонайменше 
6,600 вояків убитими від початку наступу в суботу, 
говорить офіційне іракське повідомлення. Іранські 
повідомлення про бої на тому самому відтинку фронту 
були дещо скромніші: іранці говорять, що лише 400 іраксь
ких вояків було вбито, всі контратаки іракської армії були 
відбиті, а за останні 24 години в районі міста Мегран іракці 
втратили 1,000 вояків убитими. 

МІЖНАРОДНА РАДА МУЗЕЇВ закликала у вівторок, 2-
го серпня, повернути^важливі пам'ятки історії та культури 
тим народам, які були їх творцями. Цей крок з ентузіяз– 
мом привітали члени грецької делегації, надіючись, що ба
гато пам'яток старогрецької культури, які знаходяться в 
різних країнах і музеях світу, повернуться до країни їх 
походження, тобто Греції. „Це моральна перемога для 
нас", - заявив директор відділу старовини в міністерстві 
культури Греції Янніс Цедакіс. Ч 

В ІНТЕРВ'Ю ІТАЛІЙСЬКОМУ МІЛАНСЬКОМУ журналові 
„Джентс" колишній лідер забороненої профспілки „Солі
дарність" Лєх Валенса заявив, шо Папа Іван Павло II НР 
просивйого ніколи покинути політичну діяльність. ..Папа 
не просив мене відійти від політики, коли ми зустрічалися в 
Закопаному", —сказав Валенса журналові. Валенса також 
сказав, що польський уряд слідкує тепер більше за його 
діяльністю, ніж коли-небудь в інший період. Він також 
сказав, що має вільний доступ до високих представників 
Католсцької Церкви. 

Вашінгтон. - Речники 
Пентагону і Державного де
партаменту повідомили в 
середу, 3-го серпня, що два 
розвідувальні літаки типу 
А ВАКС вилетіли до Єгип
ту. Найсучасніші радарні 
літаки, які мали взяти участь 
у давнозапляиованих війсь
кових маневрах разом з сі н– 
петською армією, зможуть 
спостерігати повітряну дія
льність над великою части
ною Лівії і Чаду. 

З'єднані Стейти Америки 
вже осудили Лівію та П по їй 
тряні рейди на Чад, колиш
ню французьку колонію, 
південного свого сусіда. 

В середу були послані до 
Чаду протилетунські раке
ти, Державний департа
мент також повідомив, шо 
„невелика кількість"амери
канських військових інстру
кторів прибула до.Чаду. 
щоб навчити урядові війсь
ка обслуговувати нові раке
ти. 

Літаки Аванс і транспор– 
товий літак з 115 особами 
військового персоналу при
були до Єгипту як авангард 
5,500 американців, які згід
но з пляном мають брати 
участь у маневрах а єгипет
ській пустелі, а морська 
фльота ЗСА знаходиться 
поблизу у водах Середзем
ного моря. 

Відкликаючись на Пента
гон, кореспонденти інфор
мують, що розвідувальні 
літаки типу А ВАКС були 
послані до Єгипту скоріше, 
ніж запляновано тому, шо 
ЗСА затривожені лівійськи
ми повітряними рейдами на 
Чад. 

Минулої зими серед пові
домлень розвідки про при
готування Лівії напасти на 
Судан ЗСА також послали 
чотири розвідувальні літа
ки до Єгипту. 

У Москві совстське пре
сове агентство ТАСС заяви
ло, що дії ЗСА, особливо 
вислання протиповітряних 
ракет і військових інструк
торів, „загрожує мирові та 
міжнародній безпеці". 

В той час, коли Департа
мент оборони повідомляв 
про прибуття до Чаду в 
середу трьох американсь
ких інструкторів і протиле– 
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тунськнх ракет типу Редай. 
Президент Чаду ГІССеН ! йо
ре щову обвинувачував Лі
вію не тільки в продовжу па
нні, але і в посиленні бом– 
барлувань міста-оати Фая– 
Ляржо. 

Як уже повідомлялося. \ 
вівторок два американські 
винищувачі т дїтакоіюеин 
„Айзснгавер". який персбу– 
ває тепер \ Середземному 
морі, перехопили,два лівій
ські винищувачі типу МІ! -
23 і прогнали ї.\ до берегів 
Лівії в районі затоки С идра. 
Лівія заявляє, ЩО весь прос
тір над затокою і внутріш
нім повітряним простором 
Лівії, а вся затрка є їїтери– 
торяльнимн волами, а тому 
заявила через своє пресове 
агентство в середу, шо ле– 
іунству Лівії дано накат 
потопи їй літаконоесць ..Лй– 
іенгавср" га будь-який ін
ший пароплав, який зайде в 
ці води. 

Коли спитали речника 
Державного департамент \ 
Джана Поза про американ
ську реакцію на таке ріше
ння Лівії, він заявив, ЩО 
ЗСА притримуються свого 
„права діяти в міжнлрод 
них водах". 

Повідомлення \ Чаду to 
ворять, що урядові війська 
втримують свої позиції в 
місті Фая-Ляржо. не зважа
ючи на запеклі рейди лівій
ського лстунеіва. 

Тим часом Рада Безпеки 
ОН розпочала обговорення 
скарги Чаду на те. шо лівій
ські війська знову напали на 
його територію Чад обви
нувачує Лівію іакож у на
маганнях скину і и чрягл-прс 
іидента Габре 

В Америці 
БЮРО ПЕРЕПИСУ НАСЕЛЕННЯ в ЗСА ствердило, що 
число убогих збільшилося в останньому році ДО 15 відсот– 
Vie, а конкретно на 2,6мільйона, т 31.8 мільйона у І98І році 
до 34,4 мільйона в 1982 ропі. В часі поміж 1978 і 1982 рока 
ми число бідного населення піднеслося на 40 відсотків. 
Рівень убогости в ЗСА визнається заробітком родини. На
приклад, родина з чотирьох осіб, річний прихід якої є 
нижче 9,300 дол.,уважається бідною. 

ПРЕЗИДЕНТ РОНАЛД РЕГЕН був заскочений звітами 
про голод і нужду серед населення і про велике чисто 
дарових обідів та харчів, що їх роздають тепер у різних 
місцевостях країни. Він доручив роздавати більші як досі 
скількості сира та інших дарових продуктів. 

НОВИЙ КОДЕКС ПРОФЕСІЙНОЇ етики для американ
ських адвокатів був тепер прийнятий Асопіяшєюдімери– 
канських адвокатів, після шестирічної завзятої боротьби. 
Новий кодекс не дозволяє адвокатам виявдягн нечесні по– 
тягнення своїх клієнтів, а тільки доручус їм остерігат и сво
їх клієнтів, що вони не будуть їх репрезентувати, якщо ті 
далі будуть продовжувати свої нечесні вчинки. Кодекс не є 
зобов'язуючим. 

ЗАГРОЗА СТРАЙКУ ВІДОМОЇ підміської залізниці з 
Лонг Айленду до Ню Йорку щасливо проминула в середу 
3-го серпня ц.р. Спілка залізничних робітників погодилася 
на тимчасовий контракт, який дає їм підвншку платні на 7 
відсотків ретроспективно до початку 1983 року, а других 7 
відсотків початком 1984 року. 

ВЕЛИКИЙ ВОГОНЬ В КУПЕЛЕВІЙ місцевості Вайлдвуд. 
Н. Дж., яка є теж місцем літнього відпочинку великої 
скількості українців із східного побережжя, знищив 
крамниць на шкоду І мільйона долярів. Причина Вог 
невідома. 

шість 
ню -

АМЕРИКАНСЬКЕ ТОВАРИСТВО дослідів рака зміни
ло тепер свій погляд на ренгенівське обслідування жіно
чих грудей. Після останніх відомостей це рентгенівське об
слідування є так переводжене, що зовсім не є шкідливим 
для жінок і тому доручають робити таку перевірку річно 
всім жінкам від 40 року життя вгору. 

ПАЛАТА РЕПРЕЗЕНТАНТІВ СХВАЛИЛА, щоб день 
15-го січня, день народження Мартін Лютера Кінга, став 
державним святом. Голосування в Палаті Репрезентантів 
пройшло великою більшістю голосів 338 до 90, і в цей 
спосіб пропонований третій понеділок місяця січня став би 
десятим державним святом. Президент Роналд Реген є 
проти такої пропозиції, уважаючи, що Уряд не може трати 
ти тепер ще більше гроша, замикаючи всі бюра в ще один 
день в році, коли все інше робиться для ощадностей. 

МЕДИЧНЕ ТОВАРИСТВО стейту Ню Йорк подало 
перші публічні вказівки, як просліджуватн І зголошуватн 
до них випадки неетичної поведінки лікарів. Досі лише спо
радичні такі випадки були всеціло просліджені та нап'я гио– 
вані. 
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Літо, доляр і туртстика–, 
За твердженням американських газет - від 

Атлантику аж по Тихий океан цієї країни за 
в ікнами чи на окремих таблицях видніють 
написи, що є порожні кімнати, - одно англійсь
ке' слово ,,векенсі". Для всіх американських 
відпочинкових осель цього року поганий сезон. 
Трохи кращий для тіаких українських осель, як 
Союзівка УНСоюзу, ..Верховина" у Глен Спей 
Українського Братського Союзу, чи популярна 
..Кобзярівка" у Гантері. бо вони мають своїх 
постійних щорічних гостей і тільки невеликий 
відсоток американських українців можуть рів
нятися з дуже заможними американцями. Зате 
летунські лінії і подорожні бюра від довгих літ не 
мали такого доброго .,бизнесу", як цього літа. 
Вони приймають додаткових службовців і про
довжують години праці. Від січня до травня ц. р. 
докладно 2,021.007 осіб придбали пашпорти на 
виїзд за кордон. Близько 5 мільйонів американ
ців відвідають цього літа Европу, від північних 
скандинавських фйордів по залиті сонцем 
Грецію і її острови. Немає країни в Європі, де не 
роїлось би цього літа від американців, як і , 
зрпштою, заганяються і під єгипетські піраміди і 
навіть до Індії і Японії. 

Є різні причини цієї раптової масової манд
рівки туристів за кордон. Перш за все - з н а ч н и й 
зріст вартости доляра у реляції до всіх європей
ських (і латино-американських) валют. Хоч у 
західньоевропейських країнах настала теж 
економічна скрута із зростом доріжні, бажання 
дістати тверду американську валюту спонукує 
готелі й ресторани у Франції, Західній Німеччині 
чи Італії знижувати ціни. Все ж, у першорядних 
ютелях в Римі кімната на одну особу все ще 
коштує кругло 100 долярів за ніч, хоч у друго
рядному готелі можна дістати кімнату вже за 37 
долярів, приблизно так, як в Америці, де першо
рядні готелі теж страшенно дорогі. Зате деякі 
європейські підприємці використовують добру 
для них коньюнктуру, Так, наприклад, в Італії 
винайм авта на один тиждень коштує американ
ському туристові кругло 500 долярів. 

,,Тайм" з 25-го липня ц. р. у вісімсторінковій 
статті „Американці всюди" подає масу преціка
вих подробиць цього цьогорічного наїзду аме
риканських туристів на Европу. Американські 
готелі й мотелі у відпочинкових оселях тратять, 
але зискають не т ільки бюра подорожей і 
летунські лінії, але й видавці (книгарні) книже– 
чок-провідників по різних країнах, словники із 
чужомовними запитами й в ідпов ідями для 
щоденного вжитку і - вперше у цьому році -
новий винахід маленьких калькуляторів , на 
яких можна перераховувати вартість доляра на 
різні чужі валюти. Змінився також, так мовити 
духовий клімат - по обох сторонах. Зникла 
колишня ароґанція американських туристів, які 
ще недавно дивилися звисока на європейців, -
жикло теж неприхильне, а то й вороже ставлен
ня західніх європейців супроти американців. 
Адже ще недавно у ресторанах й каварнях 
- ,ібістро") в Парижі кельнери чи готелеві служ
бовці ..принципово" не говорили по-англійськи, 
хоч знали англійську мову. 

Відомо, що в американських школах не 
вчать історії та географії чужих країн і відомо, що 
абсольвенти американських середніх шкіл, ба 
навіть університетів і коледжів поза своєю 
вузькою професією знають мінімально, або не 
знають нічого про світ поза Америкою. Раптовий 
гін американців до туристики по країнах Захід– 
ньої Європи - в меншій мірі до сателітніх 
комуністичних країн (Чехо-иловаччина. Ма– 
дярщина. Югославія) це не тільки подорожі для 
розваги, але й науки. Американці - казалося 
раніше - „відкрили" Европу щойно в Першій 
світовій війні, поширили своє знання про неї у 
Другій світовій війні, але щойно тепер зник той 
підхід європейців до американців, який вик
ристалізувався у відомому негарному вислові 
..Осоружний американець" Г„Аґлі амерікен"). 

Однією з цікавих подробиць підходу цьо
горічних американських туристів в Европі є їхнє 

- пошукування не тільки за розвагами, за добрими 
ресторанами, театрами і кабаретами, - а відві
дування музеїв, ґалерій картин і великих біблі
отек. Видно, що це масове явище, бо його 
зауважили і п ідхопили репортери поважних 
журналів, як ,,Тайм". І в наслідку такої поведінки 
американських туристів в Європі мусить зрости 
повага американців нетільки супроти Європи, як 
континенту, але й до всіх, що народилися і 
зросли в Европі, в атмосфері європейської 
культури. 

Усі ні плями ,Солїдар– 
НостйГ могти маги небез
печний вплив на Совітсь
кий Соли. Кремлівські ва
тажки побоювалися, мій 
польська' революційна „по
шесть" може поширитися 
на західні неросійські рес
публіки в пси самий спосіб, 
як ран і ше „Празька весна" і 
чехословацька спроба І 
федерацією^ яка була силь
но розбурхала націоналіс
тичні почування українців. 
Не зважаючи на велику не
безпеку для „Солідарнос– 
іи. дехто з головних про
відників ПОЛЬСЬКОЇ реВОЛЮ-
ЦП поширював свої кличі 
про унезалежнення і приб
рав більш бойову поставу 
супроти Москви, як це ро
били чехи. Як відомо, у 
вересні 1981 року ..Солідар
ність" видала заклик до 
творення і вільних професій:' 
них спілок у цілій Східній 
Европі. а також у Совстсь– 
кому Союзі, що було якраз 
виявом цієї бойової пос ґа
ви. 

Цікаво. пише автор, 
що провідники ..Солідар
ності!" не виявляли бажан
ня відібрання і поновиш о 
включення до складу Поль
щі земель з-перед Другої сві
тової війни. Навпаки, пог
ляди польських опозиціо
нерів відносно них терито
рій і їхніх мешканців, вияв
ляли шире бажання, щоб 
народи цих територій вкдю 
чнлнея у спільну боротьбу з 
іншими неросійськими на
родами проти панування 
СССР у Східній Европі. 
Чому ж тоді, пише ав і ор. 

не вдалося полякам.при
тягнути українців до цієї 
боротьби? 

Початково. пише ав
тор, українці спостеріга
ли події, що розвивалися у 
Польщі з недовір'ям: при
буття Папи Івана Павла II в 
червні 1979 року, страйки і 
демонстрації в літі 1980 
року і Ґданська умова. Ці, 
що мали спеціяльні телеві
зійні антени, могли слідити. 

Степан Ж енецький 

ЧОМУ ІДЕЇ „СОЛІДАРНОСТИ" 
НЕ МАЛИ УСПІХУ 

СЕРЕД УКРАЇНЦІВ? 
н. 

що там діялося, польські бо 
телевізійні передачі можна 
було бачити в Західній Ук
раїні. І недовір'я („такс не 
може статися у нас") скоро 
перетворилось у подив змі
шаний із заздрістю (..якщо 
воші можуть так поступати. 
гр чому ми не можемо?"). 
Навіть багато старших ві
ком українців, які нсреіер– 
ніди оліа ю лиха під поль
ським пануванням перед 
1939 роком та із-за нього 
в них сильна антипатія до 
поляків перемога польсь
кою народу над партією І 
державним апаратом вик
ликала в них великий по
див. 

Таке прихильне настав– 
лення до „Солідарності!" 
дійшло до вершка в грудні 
1980 року, коли було від
крию пам'ятник польським 
робітникам, раніше вбитих 
поліцією. Церемонія цього 
пам'ятника була потіша
ючою ;іля українських гля
дачів тому, що поляки ус
пішно поширили можливос
ті дії їхнього політичного4" 
життя. Більше, як 25 років 
після того, як Хрущов у 
своїй ..секретній" промові 
виявив злочини Сталіна, 
московсько -комуністичні 
власті все ще не виявили 
мільйонів жертв, що їх 
спричинили большевики 
під час чисток, спричинено
го ними голоду в 1932-33 
років та не поставили 
пам'ятника замордованим. 
Нкоротці після відкриття 
пам'ятника жертвам у Гдан
ську, відзначкн „Солідар
ності!" і її часопис-тижне– 
вик . нелегально пере
везли на Вкраїну, де його 
продавали по 100 рублів 

(140 дол.) за штуку на чор
ному ринку. 

Але впарі з тим. як укра
їнці потихенькн раділії і 
перемог ..Солідарносі и". 
рівночасно вони ставали 
щораз більше затурбовані 
щодо її. „Солідарності!". 
плянів відносно раніше 
Польщею контрольованих 
територій. А причиною змі
ни такої постави було це. 
що в часі між Гданською 
умовою і замкненням кор
донів між Польщею і Совєт– 
сі,ким Союзом вліті 1981 
року, українці мали можли
вість спостерігати поведін
ку тисячів польських турис
тів, які перебували в Україні 
і продавали західні і поль
ські джінси на чорному рин
ку та спричиняли місцеві 
економічні труднощі тим, 
що викуповували масово 
харчі, золото і а всякі до
рогоцінні речі. 

Українці побачили, що ті 
польські туристи погано 
поводилися і були нахаба
ми. Вони вели себе, ніби 
вища кляса, викрикуючи: ..я 
с поляк." або ..я ( полька" 
та вимагали кращого їх 
трактування при куині. А 
деякі навіть кричали на мо
лодих українських продав 
чині., які не розуміли поль
ської мови: ..Чому ги не 
говориш ио-полі.ськи. а 
вживаєш тієї поганої мо
ви?" а 

Така поведінка відновила 
давню ворожість українців 
проти всіх поляків. Вона 
пригадала давні спомини 
польського панування з– 
иеред 1939 року: не тільки 
урядову дискримінацію суп
роти нс-поляків у ЦИВІЛЬНИХ 
працях, на студіях, у вій

ську і на релігійному полі, 
але іі кривав) пацифікацію в 
1930 ропі 

Поведінка польських нід– 
відувачів спричинила в ук
раїнців найгірші підозріння 
про ..нові відносини", шо їх 
рбіцювалії речники КОРУ. 

"„Солідарності!" і достой
ники Польської Католиць
кої Церкви. Ці нові заклики 
поляків українці тепер ста
ли розглядати як просі о 
пусті слова, під якими кри
ються і Ємні наміри. Пя не
хіть виарі з безнастанною 
іліівою російської протн– 
нольськОЇ пропаганди не
слуха їй закликів ПОЛЯКІВ ДО 
солідарності! І польськими 
робі і пиками і робі пінками 
Східиьої І: пропило боро і ь– 
бн іа відіювлсння свобідно– 
іо жимя спричинили, шо 
українці не пішли ja прик
ладом .Солідарності!" і не 
почади бороіьби іа свої 
вольносгі. 

Кремлівські ватажки ду
же скоро й зручно викорис
тали цк) нов) хвилю воро– 
ЖОС!ІІ українців до поляків. 
їм удалося переконати ук– 
раїинів в першій мірі шх. 
іт Захілньої України, які в 
основному чуже ворожо 
ставляться до прані і кому– 
но-московської о режиму 
що поляки мають загарб
ницькі наміри супроти ук
раїнської території. 

У такий спосіб Дж. 
Лібер іакінчус свої ці
каві, на нашу думку, ціл
ком вірні роздумування 
про невдалу спробу провід
ників польської „Солідар– 
носіи" прихилити українців 
до своїх ідей. Поляки, що 
могли стати місіонерами 
революції у СХІДНІЙ Нвропі, 
пас і роїли ворожо до себе 
можливих своїх союзників 
у Совітському Союзі, укра
їнців, і тим спричинили нев
дачу „СолідариОСТи" в її 
плянах спільної бороіьби 
іа визволення Східньої Ілі– 
ропи J-ИІД комуно-москов– 
СІ.КОІ о поневолення. 

Література про ..Дивізію 
Галичина" збагатилася на 
ще одну цікаву книжку. Гар
ний заголовок „Полум'яні 
дні", гарне мистецько-тех
нічне оформлення, обкла
динка Мирона Левицького. 
одного з наших сучасних 
пай видатніших графіків– 
ілюстраторів. 

Але трудно погоди гнея 
з автором, що це „Авто
біографічна повість". Не
має сумніву, що все описане 
в книжці це переживання 
самого автора. Але виринає 
сумійв. чи це „повість". Бо у 
повісті на першому місці 
стоїть фабула, а в „Полум'я 
них Днях" - нема фабули. 
Не опис бою за боєм. Не 
одно велике страхіття вій
ни. І якщо автор поставив 
собі за ціль представити по
томним поколінням траге
дію би тій ПІД Бродами, 
трагедію кривавих зуларів 
\ Брідському мийку, в яко
му опинилася Чивізія Га
личина, би і ви. що скосила 
дотепер докладно иез'ясо– 
ваие число гисячїв українсь
кої ідейної молоді, го це 
вдалося йому напрочуд. У 
короткому Вступному слові 
Від Автора" він сіверджуе 

що був „у брідському кітлі 
від самого початку до са
мого кінця". Від наївної 

Іван Кедрин 
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дитячої радостн у вишкіль– 
иому таборі в Нойгамері, 
що Дивізія іде „на фронт", 
„на Україну", аж до сво
го важкого поранення, що 
його автор описує коротко, 
дуже дискретно, закінчую
чи ним книжку. Зрештою, 
автор правильно пересте
рігає читача, щоби той не 
сподівався опису цілого 
бою під Бродами. „Дивізія 

це його (автора І. К.) 
рій, складений із десятьох 
хлопців, а фронт для нього 
розтяі ався тільки у двісті чи 
триста метрів, який не ба
чив розташування ворожих 
частин па штабовій карті, 
але бачив того ворога перед 
собою і багнетом га іраиа– 
тото мусів стримувати Його 
наступ". Потверджує ие 
зверхник героя книжки. 
І()рн К)рунчака. иідеїарши
ни, як себе називає автор": 
Юра, я не маю зв'язку зі 
штабом і навіть не знаю, чи 
штаб існує. Гак. як ти, не 
знаю, де фронт чи він кілька 

кілометрів від нас.чи він 
уже десь коло Львова. Ми 
розбит і . Зовсім. Фронту 
нема..." 

Хто не був у війську, хто 
не був на війні, хто не знає, 
що таке битва, битва із цією 
новітньою зброєю, яку вве
дено у Другу світову війну, 
той може навчитись із сто
рінок „Полум'яні дні", який 
цс жах бойовий зудар з 
ужитком всіх родів новіт
ньої зброї навіть „кон
венціональної" не атомовоі. 
Докладні описи щораз но
вих боїв, зудари. наступ і 
відступ, оклики „слава" іі 
московське , .ура". зойки 
ранених і мовчанка вбитих. 
Але все не не фабула. І 
також коротка романтична 
пригода іероя тих пережи
вань, коротка обосюрония 
„любов на перший погляд" 
між Юрком і Наталкою - це 
теж тільки епізод, а не фа
була. Тому довгої мови ко
роткий зміст автор кра
ще зробив би. якби свою 

книжку назвав ..Спомина
ми страхітливих пережи
вань", а не повістю. 

Але чіпається гладко. 
Ввесь зміст сповнений ук
раїнського патріотизму із 
виразним Підкресленням 
підходу членів „Дивізії" до 
німців, з якими членів ДИВІ' 
йї лучила тільки уніформа 
і а ще й мова наказів. Насп
равді українська „Дивізія 
Галичина" в німецькій армії 

дві взаємно неприхильні 
чи навіть ворожі формації, 
дарма, що івернені проти 
тою самою ворога, тільки 
з діямезрадьпо різним під
ходом німецька армія із 
своїм найвищим команду
вачем „фюреро.м" дивилася 
на ввесь Схід Івронп. як на 
край, заселений ушермен– 
шами. члени дивійї ди
вились на Схід Европи, як 
на свою українську бать
ківщину, поярмлену заво
йовником, що його треба 
знищити. Соборшшький 
характер Дивізії підкрес
лено дуже яскраво епізо
дом, як члени рою Юри 
Юруичака боронили схоп
леного ними в полон ране
ною вояка червоної армії 
наддніпрянської о україн
ця. 

('Лпк'шп ннн на crop. ^) 

Стенай Ганрнпі 

У 5-ту річницю смерти 
д-ра В. Галана 

У середу. 2-ю липня 1978 
року, в ранніх годинах, роз
неслась вістка по Філядель– 
фії й околиці, що немає уже 
між живими сл. п. д-ра Во
лодимира Гадана одного 
з иайвидатннпих тіичів Аме
риканської України остан
ньою півсторіччя І яжко 
було повірити, що цн вістка 
правдива, бож покійний не
зважаючи на не. що минула 
йому:.HQfKa з .лаком" іавж– 
ди тримався молодо, а при 
тому мав ще баї а то різних 
пляГіів загальної ромадсь– 
кої прані і думав ЇХ перевес
ти в ясит гя. 1 ому до оеланку 
був увесь час активний. Але 
капосна емері ь.мов цей 
злод ій , закралася у його 
життєві пороги і на Х5 ропі 
життя перестало битися 
серце заслуженого сус– 
пільио-тромадської о діяча 
бл. її. В. Гадана 

Блаженної пам 'ят і д-р 
Володимир Гадай паролнв– 
ся 3-го квітня ІК93 року в 
Глинянах біля Львова, де і 
закінчив початкову школу. 
Відтак 1913 року почав прав
ничі студії у Львівському 
університеті, що їх в 1922 
році закінчив д и п л о м о м 
доктора права в Кардовому 
університеті в Празі. Чсхо– 
Словаччииа. Студії перер
вала воєнна хуртовина І Іер– 
нюї світової війни, і моло
дий еіуденг. перейшовши 
відповідний ВІЙСЬКОВИЙ І 
сіаршинськиіі вишкіл, слу
жив у ранзі поручника в 
австрійській армії. В 1916 
ропі був поранений і попав в 
російський полон, з якою 
рік пізніше щасливо втік, а 
відтак включився в ряди 
Української Галицької Ар
мії, в якій.в ранзі еоінпка 
командував ославленою 
„Батеріею Смерти". 

Не маючії можливої ієн 
ВИКОрИСГаТИ ВСЮ своїй спер 
гію і знання для свої о наро
ду в Україні. 1923 року д-р 
В. Ґалаи переїхав до ЗСА. 
ШО віддати себе прані для 
української громади Не 
і аявіпи часу, вже в 1924 році 
він вступив на економічні 
сіудії у Пснснлванійеі,кому 
університеті у Філядельфії 
;іля вивчення економічної 
системи Америки. У цей 
сам час вповні іаані ажував– 
ся у праню української і ро– 
мади. Слід згадати. Hid за
раз по приїзді на вільну 
землю Вашіиі юна вій лав 
ініціятиву створення Сі рі
денької Громади у Філя
дельфії, що була першою 

українською комраганіеь– 
кою організацією ь Амери
ці, яка відіграла важливу 
ро.ио у баїаіьох патріотич
них починах, юкремал про
тестах ПОЛЬСЬКОЇ пацифіка
ції Галичини в 1930 роках 

Активність сл п д-ра 
Володимира Галана га йо– 
ю провідна, рол я в жиги 
української і ромади в Аме
риці станови і йме великий 
розділ в історії цієї і рома
ди Майбутній іегоріцс; пи
шучії Історію про українсь 
кнх провідних іїячіп Аме
рики; напевно присвятить 
б а ї а ю . місця лли накрес
лення,сильне і кп ні.оіо іні– 
шяюра. лідера, провідника, 
і ромадсько-су спільної о тій 
ча. Зокрема тіа.пи ного 
заслуїи ро.ио всіворен– 
иі. а відтак очолюваної о 
ним аж до смерти Злучено 
ю Української о Америка' 
ської о Дономої ової a Kov 
reiy. Як нрешдеиі ЗУ \Л\ 
д-р Ґалаи тономн і псяча -
повоєнних скніальнія ви 
їхати І І крони до Америки 
іа інших цільних країн. 

('дід її а іа їй. ню с і п і 
р В. Гадай поза ирапею їдя 
комбатаніеькил opt .ин і.і– 
шй. ЗУАДК. УККЛ іа ра 
дяікьких політичних і іро– 
малськи\ установ був вели 
ким еніунмеїом праці і.ія 
N IK .'inn iv По прій їді іо 
Філядельфії він всі у пив в 
члени 239-го Відділ\ Братсі 
ва ев, Юрія. те. як ч.ки 
S правії, сповняв рі іні 
обов'язки ВКЛЮЧНО і пра
цею на носи голови, яким 
кі.іипіився аж ю смерти 
Великою іаслугою покійно 
to Д-ра В. Гадана було зас
нування 19 іт. року окруж
ною КОМІ'ІСІЛ ФіЛН іе ІІ.фііі– 
ської Округи, якої буй ВІН 
першим головою. На поеіг 
голови ()кр\іII civil і р В 
І .і і.ні б\ в іо ІУ''.! року 
Відтак із-за наїиінгажеііии 
Інших обоїГя йди. він ірени 
нував. а головою і)крхіи 
обрано автора нітї ста 111 In 
віддану працю і ія Округи 
а тим самим і іля ні досій 
УНСоюзу, покійною обра
но іі.ічесним і о іовепо От
рути і на цьому пості вінбуи 
то свої ї емер ні І акож важ
ливим і пата їй і це. Шо ПІД 
час 20-ої конвенції 1941 року 
в І арісбуріу. На. кіс ІУЖСНО 
обрано СЛ и д р а В Галана 
на головною контролера 
УНС. де іютом і респек 
іудо иігіуеіановнел.нмо ь– 

(ЗіШІтfsim.it на І ittp, -'і) 
т 

,ІП Дописи з житія громад, установ, організацій, 
інституцій чи осіб, включно з посмертними иадка– 
мн-искродої амн. мають бути не .товщі іа іри 
сторінки машинопису, писані через два інтервали на 
друкарській машинці і лише на одному боці листка 
паперу. Якщо донне писаний рукою, елі і також 
дотримуватися великих Відступів поміж рядками і 
писати розбірливо (дехто розуміє т о вимогу як 
писання великими літерами, насправді дпч ри мають 
бути малі, але великі проміжки поміж рялками, щоб 
було де поправити речення, якщо іайде нотребаї. 
Дописи слід надсилати до редакції до десяти днів 
після описаної події. Редакція застерігає за собою 
право скорочувати дописи і правити мову Просимо 
дописувачів подавані повні імена і Прізвища у своїх 
матеріялах. не скорочуючи їх. У Випадку ані (ийськііх 
назв чи прізвищ слід иолатн їх і ио-аіи ліПському і по-
українському. Редакція. 

5SSSSSSSSSSSSSSSS5SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 
Людмила Волянська 

АЛЛІ КОССОВСЬКІЙ– 
ДАВИДЕНКО У СОРОКАРІЧЧЯ 

ТВОРЧОСТИ 
bSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 

II. 

Алла Коссовська вірить в тс. що з читачем слід 
говорити тільки тоді, якщо магш щось цікавою йому 
сказати. Вона до деякої міри ..ворог" безсюжетностн, що її 
назагал багаю в писаннях жшок-шісьменнинь. В їх творах 
часто-густо нічого не діється, зате є багато переживань 
самої авторки. Алла Коссовська не схвалює такої прози, 
вона вірить в акнію. в жвавість, в незвичайність ситуацій і в 
цікаве саме життя Вірить у те, що „читача нізащо в світі не 
можна нуди ні довіимн і не завжди цікавими вглиб
люваннями у власну душу".. . Для авторки отже, 
сюжетність передусім. А потім вишуканість вислову, 
..виточеність і витонченість". про які згадано вище, та 

'особлива ..елеіаитність" її стилю, цілковита відсутність 
„сслянськостіГ (навіть у позитивному значенні). 

Все це зовсім вмотивоване, письменники переважно 
пишуть про те, що самі найкраще знають, тобто писане 
ними в якійсь мірі t відгомоном, наслідком таки біографії. 

Біографія ж нашої письменниці відмінна від біографії 
..просвітян". Народилася вона в Севастополі на Чорному 
морі в родині полковника старої російської армії. Батько її 

поляк - Юлій КоссовськиЙ, походив з військового 
шляхетського роду. Рід Коссовських був виселений з 
Польщі на Миколаївщину (Таврію) після польського 
повстання 1863 року. 

Мати Алли Коссовської - Зінаїда Фурцснко -
українка з ТаврІЇ, походила з козацького старшинсь
кого роду. В родині крім Алли було ще дві сестри. В її 
родині, як і в родинах, наприклад, Олени Теліги з 
Шовгенєвнх. чи Наталі! Русової-Ґеркенс, чи і самого 
Дмитра Донцова. дехто з родини лишився при російській 

культурі, хоч більшість таки йшла іа покликом українсь
кої кровн. (Знаємо, що рідннй'браї Олени Іе.тіїи вважав 
себе росіянином; іак само, як старший брат Дмитра 
Донцова Володимир, до-речі близький співробітник 
Леніна, та старша сестра були в російському таборі). 

В родині Коссовських існувала сильна іііераіурно– 
музичиа настанова. Сам батько був ноетом-аматором і 
теж писав пісні. В гумористичних своїх пісеньках він 
іронізував з військової службі!, до і енно кепкував з 
недотягнепь російської армії. Писав свої вірші-піені. 
звичайно, російською мовою. 

В її родині це вже спадщина ію-матсрі всі мали 
гарні голоси і любили співати. Алла була солісткою, 
сопрано, часто виступала \ ерльоспівами. Цікаво, що і 
Алла Коссовська є авторкою кількох пісень, Відомий 
український композитор ев. п. Василь Шуть з Чікато. 
поклав на ноти кілька її віршів; гак само є кілька 
композицій на її слова й інших наших композиторів. 
Василь Шуть признався поетці, ню, укладаючи першу 
пісню Алли Давидсико–Коссовської. думав, що Коссовсь
ка - поетка-дисидеитка. тепер на... Україні. Ця помилка 
композитора дуже симптоматична: Алла Косова.ка як 
поетеса щаслива таким порівнянням. 

Проте не не мати, а батько Юлій Коссовськнй, хто 
поклав найбільшу печать на враж.тнву творчу уяву своєї 
доньки. Сам він. людина надзвичайно мудра й чарівна. 

.промінював на все своє оточення. Його, в родині і любили і 
обожнювали. Був ириетійннй. високий, бльонлин з синіми 
очима; і - дочки кажуть мав великий успіх у жінок. 

'Загинув він на Румунському фронті, як Аллі було тільки 
і дванадцять років. У свої невеликі чотирнадпяіь років 
Алла втратила і матір. Росла сиротою з сестрами, і зі 
спогадами про матір і батька, поетичні його експромти. 
його дотепи і чар лишилися трьом дівчаткам на все 
життя. 

Вчилася Алла Коссовська в гімназії, яку і закінчила. 
Почала писати рано і писала „тільки українською мовою". 
Друкувалася в журналі „Жовтенята" та в інших иеріоди– 

' ках; писала для дітей, що продовжує і сьогодні: вона 
постійний дописувач, наприклад. УНСоюзівської ,.Вссел– 

Іки". На жаль, ранніх її творів нема збережених: все 
розгубилося в катаклізмах Другої світової війни. Тому і 

^ювілей тепер є 40-річчя, а не 50-річчя. якщо б рахувати від 

самого початку н літературної іворчогш. 
Одружилася А Коссовська і українцем, нжучитедем 

українізатором (це б\ їй часи славнозвісної украннзацп!) 
Вячеславом Дави леї іком, якою знали читачі „Свобо
ди", як мовною редактора і журналіста, туї протягом 
понад 20-ти років. Це була золота людина, таким оеоілЗН– 
вим і незвичайним, був він і для Мо юденької Алли 
п'ятдесят п'ять років тому, таким особливим він іалишйв– 
ся для неї і в день сині кува пня золотої та ги їхньої о шлюбу 
А коротко після того обірвалося життя, В Україні 
проживало молоде подружжя ,'авидснків переважно в 
КИЄВІ, а після війни на еміграції в Німеччині, йодом в 
Америці. Тут обоє продовжували активно працювати в 
громадському га політичному житті.Не збувалося і про 
літературу. 

Вячеслав Давндснко 

Алла Коссовська працює активно в ОЖ О Ч ( У . в 
А ДУК і у „Віснику", та хариіатнвнш оріанпанн. ібира– 
ючн фонди на таку потрібії) акцію, як ..Дни-Діїя.м", 
Взагалі вона зразкова громалянка-українк.і. 

Колись мені в роїмові і ред. Вячеславом Дави кліком 
забажалося Провести наралелю поміж Марії ю Вілінсь– 
кою (Марком Вовчком) І п чоловіком ученимОнапасом 
Марковичсм. та Панством Давиденкамн, мовляв, вона. 
Алла. представниця росіііської еліти, він щирий 
українець і у країно шавець. зчкраїнізупан Алл\ Коссовсь– 
ку, як це в свій час зробив Марковнч зі своєю дружиною, 
..давши" в той спосіб Україні українську письменницю. 
А л е тут Вячеслав Давндснко гаряче запро!сс іував . 
розповівши свої знайомство, з молоденькою Аллою, 
коли, власне, не лише гарні очі чарівної панни, але її 
українська свідомість заполонили ЙОГО серце. Вона тоді 
вишивала український синьо-жовтий прапор і співала 
з іншими „Ще не вмерла Україна", Гак шо її українізувати 
не треба було. Між ВИМИТУ всіх відношеннях була 
гармонія. 

Гармонія! Хоч ми часто чуємо про гаку річ. як любов на 
ціле життя, але справді бачити таку любов поміж по тру
тами, давно одруженими в щоденному житті не часто 
трапляється. У випадку Давиденків - цс справді було так: 

(Закінчення на crop. S) 

t f 



dfc 

Ч. 147. С В О Б О Д А , П 'ЯТНИЦЯ, 5-го СЕРПНЯ 1983 

Хор СУМК з Едмонтону в Мейплвуді 

II;і іакінчснпм спою ,тво– 
) нжмсйої о іеонцер І ового 
IN рмс їм) С”.хГлиїП Канал і 
чор ( Щ о і\ Українськім Мо
їй чі Канати і Г імоіі і 'ону. 
і а м і н я Капала, та вітав \ 
иоліліо. 24-і о липня н.р.. і до 
v кра їнсько і православної 
парафії ( к Йоії їсс!Ніїя у 
Мсйпліп і і . Н Яж., лс від
співав ИІЛУ ( 'лужбу Б-ПЖЧ. 

Місцем осідку 40-члснно– 
го хору, нким Д)ірнгус Ми
хайло Прокопів с Українсь
ка нравос іа'вна каїсдра св. 
Івана в Г д м о н ю н і . але ідо 
нього належить молодь і і 
інших \ кр.ііі ісі.міх право– 
с.ьівних парафін цього міс– 
іа. Ін іьиі іс іь хористів і уч
нями середніх шкіл. Хор іс
нує 17 років і мас та собою 
баї а і о кой пері ів у Каналі, в 
1974 року він брав участь у 
Міжнаро;і і іому музичному 
фестивалі у Відні. Лвс ір ія , 
w н;оГч іав иіайомсгво і ві– 

.ІОХІНМ м імпо іи і ором і му

зико, юг ом Лн. ірнм Г'натн– 
шиннм. Массіро Гнаїипшн 
приїжджав до Едмонтону 
ІЧК| року на величаві свяі– 
куваиня і нагоди 15-лі і їм. 
хор\ і а диригував на кон
церн, під час якого відзна
чено і і і ою ювілей 

В цьогорічному гурііс 
хор. разом із іаншовалі.– 
нпм ансамблем, виступав \ 
Горонго. Гамилтоні. Отта

ві; Моїй реалі і а закінчив 
кониерюм ПІСНІ І! і .ницо н.І 
Союзівіи' в суботу, 2Л-і о лип
ня, иівершивніи свою 2.500-
мнлевч по.торож. Ь неділю ра 
і іком, на іа прощення настоя– 
іеля С'вято-Вознесенської 
парафії о. Івана Наконеч
ного хор приїхав до Меіін.і– 
вулу. Де і і о ю вже пегериели 
во чекала іановнена вірни
ми церква. Після вілспіван– 
ня хором игені ..В с і расі і 
покорі в Д ім БОЖИЙ вко
т і м " нас і оя і ель розпочав 
С'в. і і і тур іпо , ІІрислуїову– 

вадо шість вівтарних хлоп
ців. Дякував диригент міс
цевої о хору Леонід Харчен
ко. Майже весь літургійний 
спів хор\ складався п ком– 
нознціп А І на і шийна. 

При кінні Л ітург і і о Іван 
і і і ворун іенням прив ітав 
хор. н а шини при тому, цю 
і ія ньої о особисто сьої од– 

ніиініп тень І великим свя
том ше іі тому, що він сам 
під час с іулні у Вінніпегу на
лежав АО С У М К . а також 
шриічван Хором Колегії 

св. Андрія. \ яким тричі від
відував Едмонтон. Сьої ОЛ
ІЙ ж мас шану вітати ед– 
монпінський хор С У М К у 
себе Подякувавши хорис
там і їхнім вн.ховникам га 
побажавнін Дальших успі
хів, о. Іван многолітством 
іакінчив Нін ос.луження Вір 
ні в церкві були зворушені іі 
піднесені на дусі не лише 
гарним сиі ішм. але теж і іа– 
иалом га посвяіою них мо

лоденьких хлопців і дівчат, 
ию. не жаліючи час\ і і труду, 
і любов'ю плекають україн
ський церковний і наролннй– 
спів 

Після Служби парафія у 
церковній залі гостила хо–' 
рнстів обідом, приготова
ним Клюбом Жінок. Хор 
проспівав ..Отче наш", а о. 
Іван поблагословив трапе– 
і\ Віл Парафіяльної упра
ви привітав і остей її голова 
Всеволод Лункевич. а Галя 
Слинько хлібом і сіллю ві
тала віл обох відділів Укра
їнської Православної Л і ги . 
Члени Молодшого Відділу 
Л і ги обдарували кожного 
І ОСТ Я ЖИВОЮ ГВОЗДИКОЮ. 
Під час трапези прочитано 
п р и в і т и в і л г у б е р н а т о р е 
стейту Ниі Джерзі Томаса 
Ксйна. віл посадника Мей– 
плвуду Роберта ґреемера. 
від Конгресмена Йосифа 
Minima. Окремо передано 
привіт віл голови Головної 
Управи У країнськоі Пра
вославної Літи - л-р Геііл 
Волошак. яка сердечно ві
тала і успіхами братню ор
гані іашю ( У П Л і С У М К і 
організаціями молоді при 
православних церквах ЗСА 
і Канали) 

Віл і остей за тепле приві
тання га п р и й т и і я подяку
вав днршенг хору Михайло 
Прокоп ів , заштопувавши 
господарям . .Мінная ліга" . 
Мар\ся Прокопів, і олова 
\ о р \ . ро нювіла про історію, 
пранюйии іхи .хору 3 вдяч
ності! жінкам, які . готуючи 
обід, не мої .ти почути цер
ковного співу, хор проспі
вав народну пісню га мно– 
ю л і м я . 

На іакінчсння о. Іван ще 
раз подякував хоров і за 
учасіь у Службі Божій, від– 
в ідини та д у х о в н и й пир. 
М о л и т в о ю іак інчено ию 
мнлу зустріч з надісю на 
попонні іустрічі в майбут
ньому 

Людмила Почтар 

Соборна Панахида у Лос Анджелесі 
за жертви Великого голоду 

лссФ. як також телебачення Довголітні ' старанне при
ховування та замовчування 
одного і найжорстокіших 
злочинів в історії людства, 
яким було нлянонанс винн
ик ліня червоно-сталінським 
режимом біля восьми мільй 
онів українських хліборобів 
під час штучно створеного 
і олоду в 1932-1933 роках, г о 
тоїгоету України, після п'ят– 
іссятьох років прогреміло 
мог.) міім голосом правди в 
день 15-і о іравня ц.р. я краї 
нах вільного світу. 

Пролунала правда і в нас. 
Пресові органи Лос Анджс– 

і радіо, проголосили сенса
ційні повідомлення про 
. .приховуваний ю л о к о с т 
України". 

Саталося це в день погід
ний недільний, коли україн
ська громада Лос Анджеле– 
су і околиць, солідаризую
чись з іншими громадами в 
країнах вільного світу собо
рним походом точно о год. 
1:30 прибула,очолена духо
венством усіх наших віроіс– 
повідувань на маестатичну 
площу біля ..Hall of Liberty" 
на зеленій горі знаного на 

Д-р мед. Богдар Ворох 
КАРДІОЛОГ 

ПОВІДОМЛЯЄ 

ПРО В І Д К Р И Т Т Я П Р А К Т И К И В Д І Л Я Н Ц І 
К А Р Д І О Л О Г І Ї і В Н У Т Р І Ш Н Ь О Ї М Е Д И Ц И Н И 

при 

558 Summit Ave. ^ Jersey City, N.J. 07306 
(будинок Кредитівки „Самопоміч") 

Тел.: (201) 963-8055 
Години прийнять: за попереднім домовленими 

J 
Об'єднання Д е м о к р а т и ч н о ї Укра їнсько ї М о л о д і 

а ЗСА - К і ш Старших Вихоаник ів 
загоди ТОВАРИСЬКОЇ ЗУСТРІЧІ св О ДУМ 

11-14-го серпня 1983 р. на Оселі ОДУМ „Київ". Аккорд. Н. й. 
(біта Союзями). в головній гостинниці Оселі вібу дуться 

v п 'ятниця, 12-го серпня , о 7- ій год . вечора 

АВТОРСЬКИЙ ВЕЧІР 
МИКОЛИ ВІРНОГО 

в субота, 13-го серпня, о 4-ій год по пол. 
ЛІТЕРАТУРНИЙ ВЕЧІР присвячений ідейному надхнении– 
Юві ОДУМ-у. відомому українському письменникові, полі

тичному і суспільно-громадському діячеві 

ІВАНОВІ П. БАГРЯНОМУ 
Після імпрез ТОВАРИСЬКА ЗУСТРІЧ 

До учаеги в обох імпрезах запрошуємо всіх Друзіе– 
Оду мівше та Українське Громадянство 

ГРКСВ ОДУМ в ЗСА 

цілий світ цвинтаря Форест 
Лави у І оллнвуді. 

Об'єднані духовенство, 
чорн, молодь і громадянст
во, переважно в українських 
вишиванках ; прибули як 
одна родина, щоб вшанува– 
іи жер і ви великого голоду. 

Поміж величезних розмі
рів стінами ..Hol lof l i be r ty " 
з чудовою мозаїкою історії 
ЗСА та перед грандіозною 
статуєю Джсфферсона. під 
якою був поставлений бере
говий хрест, в українських 
вишитих фелонах стояли 
нарохи .церков, української 
православної їм. с в я т о ю 
Володимира прото ієрей 
о, Гршор ій IIодгурець. ук
раїнської кат олипької імсни 
Різдва Пресвятої Богороди
ці о. прелат Псгро Леськів: 
проводячий соборною пана
хидою парох української 
православної церкви св. -
Апостола Андрія Первозва– 
ного о. митрат Степан Га– 
лик-Голутяк. о. иротопрес– 
в і гер Геофіл Бузснко та 
діякони У К Ц О с и п Чупіль і 
Я. Іростянеиькнй. Об'єдна
ним хором диригував моло 
лий і талановнт ий диригент 
хору церкви св Андрія Пср– 
возваного Григорій І алик– 
I оду і як. 

В руках у присутніх горі
ли воі ннки сиеніяльпо виго
товлених свічок і написами 
про Великий голод голо– 
кост України 1933 року, про 
шо постарався Громадсь
кий комітет. Соборна жалоб 
на відправа огнів єдналася 
я унісон з потужним У 
своїй гармонійній красі иіс– 
нопінням об'єднаної о хору. 

со.чьо виконував маестро 
Володимир Божик. Панува
ла жалобна та у р о ч и с т а 
атмосфера, наповнена мо
литвою до Бога за неповин
ні жертви поляглих мучени
ків землі української, невг– 
нутих хліборобів, яких бу
ло страчено жорстоким,го– 
ЛОДОМ. 

Урочисто повішено на бе
резовий хрест великий ві
нець, а згодом пролунала 
..Вічная пам'ять". Змістов
но і переконливо віддзерка
люючи глибокий українсь
кий иатр.іотизм. промовля
ли українською мовою па
рох української православ
ної церкви св. Володимира 
о. протоієрей Г.Подгурсць 
і парох української правос
лавної церкви св. Андрія о. 
митрат С. Галик-Голутяк. 
Ані лійською мовою змісто
вну \країнську патріотичну 
проповідь виголосив парох 
української католицької цер
кви ім. Різдва Пресвятої Бо
городиці о. прелат П.Лись– 
ків 

Велика Панахида за жерт 
ви штучного і олоду 1933 
років в Україні, яку вшану
вала українська соборна 
громада, с початком нашої 
невтомної акції голошення 
перед світом правди про 
довгозамовчуваннй Великй 
голод голокост України. 
Восьмимільйонові жертви 
заморених батьків, матерів, 
дітей і немовлят кличуть 
нас до чину жадання пра
восуддя Божого та вільних 
народів, 

Л-р Святополк Шумсмснй 

І Увага! Увага! 
ІЗ НОВИХ ВИДАНЬ МОЖНА ВЖЕ ЗАМОВЛЯТИ | 

В КНИГАРНІ ПРИ СВОБОДІ | 

РОЗДУМИ НА СХИЛКУ життя і 
СПОГАДИ 

автора Левка Лукасевича 
Книжка у твердій полотняній обгордці 342 сторінки. 

Ціна S22 00 з пересилкою 
Мі”шиамщв ctenty ню Джерзі іобош ліуе 6N ствйтовсхо податку 

ЗАМОВЛЯТИ 

SVOBODA BOOK STORE 
ЗО Montgomery Street ". Jersey City. N.J 07302 L 

МИКОЛА ХВИЛЬОВИЙ: 
3-ій том - S20 00 - 4-ий том - S25.00 

КНИЖКИ У ТВЕРДІЙ ОБГОРЩІ 
Мешканців стейту Ню Джерл іоСовязуе бЧі'– .(ГОЯІ-ХГ) податку 

ЗАМОВЛЯТИ 
SVOBODA B O O K STORE 

ЗО Montgomery Street e Jersey City. N J 07302 
\ 

В пим ять УпюбЛеноїи Вуйка 
бл. п. д-ра Антона Спижа 

на УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ при ГАРВд 
200 00 доп. зпошили 

Г Ока ГРИЦАК. Рута і Андрій РІПЕЦЬКІ. Евген ГРИ.. 
Христя ПАНЧУК 

Замість к е т а на - їжу могилу 

U yJl U сл. п. Володимира Вадюка Луць 
складаємо S0 00 доляріа 

на УКРАЇНСЬКУ ЦЕРКВУ а Люрді 

РОДИНІ ПОКІЙНОГО ВИСЛОШЛЮЄМО МЛЙЩирІше С П І і ч у н 
Андреи І Еагенія РАТИЧ 
Люба ЛАПИЧАК 

В глибокому смутку поаідомлясмо 
нашу Родину. Друзіа і Знайомив. 

шо наш Найдорожчий 
МУЖ. ТЕСТЬ. ДІДО і ВУЙКО 

бл. п. 
Михайло Топорович 

підстаршина УГА. був. адвокат і посадник м. Збарвм,і 
уроджений 1-го травня 1898 р в Чериихіацяж. 
упокоївся в Бозі дня 3-го серпня 1983 року 

ПАНАХИДА відправиться в четвер. 4-го серпня иь р 
о год. 7 ЗО веч в похоронному заведенні Гоповч^ка в ЩфШ 
Огайо. 

ПОХОРОННІ ВІДПРАВИ відбудуться в пятницкі 
серпня 1983 p., о год 7 45 ранку в похоронному заведсьь 
відтак в церкві св. йосафата в Пармі. Огайо ТЛІННІ ОСІ . ІНН . 
будуть перевезені до похоронного заведення Бравям у I'` 
пані. Н. Дж.. де буде відправлена ПАНАХИДА в суботу Ь ` 
серпня 1983 р о год 10 15 ранку, а відтак на цвинтар і 
Haven, Е Hanover N J 

Горем прибиті: 
дружина - OPECTA 
синова - ОЛЕНКА 
внуки: ТАРАС. МАРКІЯН. РОКСОЛЯНА 

ДАНИЛКО 
сестрінки: 

ВАСИЛЬ МОЧУЛА з Родиною 
МАРІЙКА МОЧУЛА 
МИХАСЬ МОЧУЛА з Родиною 
АННА. ВОЛОДИМИР. МАРІЯ ПЬНЬ 

З Родин.. . 
кузин - ЕВГЕН КРУК з дружиною 

t В ДРУГУ БОЛЮЧУ РІЧНИЦЮ СМЕРТИ 
нашого Найдорожчого і ніколи Низабутньо 

МУЖА. БАТЬКА I ДІДУНЯ 

бл. п. 
Теодора Савицького 

будуть відправлені 

СЛУЖБИ БОЖІ з ПАНАХИДОЮ 
у в івторок , 9-го серпня 1983 p., о год. 10-ій ранку 

в церкв і Благов іщення у Мелроз Парк, Па 
та в Укра їнських Церквах у Філядепьфії . в Н ю 

Йорку , Л ю р д і . Римі і в Польщі . 
Рідних. Приятелів І Знайомих просимо згадати Покійн. 

в цей день у своїх молитвах. 
Дружина - МАРІЯ І 
Син - МИРОН з дружиною ІРЕНОЮ 
Доня - ІРИНА СКУЛЬСЬКА з мужем 

БОГДАНОМ 
Внуки - АНДРІЙКО. ДАРЧИК, МИЛЯСЯ 

^ І ТАЇСА 

Осені 
Українського 

Народного 
Союзу 

в Кетскипьських горах 
біпя М. Кергонксон, Н. Й. 

SOYUZIVKA UNA ESTATE 
Foordemort Rd. f Kerhonkson. N Y 12446 

or call (914) 626-5641 

год . 8-ма веч. - П Р О Г Р А М А У Ч А С Н И К І В 
К У Р С І В У К Р А Ї Н С Ь К О Г О Н А Р О Д Н О Г О 
Т А Н К У на Союз івц і 
ПЕТРО М А Р У Н Ч А К , керівник 

Год . 9 30 веч. - З А Б А В А 
Оркестра: А Л І К І Д О Р К О 

Конферансьє: АНЯ Д И Д И К 

Субота, 13-го серпня 1983 
Т о д . 8:30 веч. - К О Н Ц Е Р Т 

ПАВЛО ПЛІШКА -
бас, Метропопітапьна Опера 

ТОМА ГРИНЬКІВ -
піяніст 

Год. Ю-та веч. - З А Б А В А 
Оркестра: А Л І К І Д О Р К О 

Нед іля , 14-го серпня 1983 р. -
М И С Т Е Ц Ь К А ВИСТАВКА 
М И Х А Й Л А МОРОЗА 

Г о д . 8-ма Веч. - А В Т О Р С Ь К И Й ВЕЧІР 
композитора Л Е О Н І Д А В Е Р Б И Ц Ь К О Г О 

Співає: ЕВЕЛІНА Б Е Л Ю Ц Ь 

При фортешяні. Л . ВЕРБИЦЬКИЙ 

сл. п. 
Д-ра МИКОЛИ 

ГАЙДАКА 
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ДсР Ю. Чировський став 
співробітником Медичної асоціяціі 

Д-р Юрій Чировський 
відкрив свою лікарську 
практику в ділянці загаль
ної хірургії як співробітник 
Медичної асоціяції в Довсрі, 
Н. Дж., з правом оперуван
ня у чотирьох сусідніх шпи
талях, успішно закінчивши 
медичні студії і п'ятирічний 
хірургічний вишкіл у червні 
цього року. 

Юрій Чировський народи
вся 19-го лютого 1952 в Ню
арку, Н. Дж., як другий син !. 
та проф. М. Чировських. 
Він закінчив парафіяльну 
школу св. Івана Хрестителя 
в Нюарку, а середню школу 
Сітон Голл в,Савт Оранджі. 
Н. Дж. Рівночасно тоді ж 
молодий Юрій закінчив і 
Школу українознавства ма– 
турою з дуже добрими успі
хами. 

Університетські студії Ю. 
Чировський закінчив в Сі
тон Голл університеті в 
Савт Оранджі дипломом 

і бакалаврсату, сумма кум 
лявде, з біології у 1973 році, 
а медичні студії в. Медично– 
Дентистичному університе
ті (тоді ще коледжі) стейту' 
Ню Джерзі дипломом док
тора медицини у 1978 році. 

Свій хірургічний вишкіл 
відбув він у Медичному цен
трі св. Бариаби в Лівінгсто– 
ні, Н. Дж.. і у шпиталі Генрі 
Форда у Дітройті в 1978-
1983 роках. Він вже мас 
видруковані праці у профе
сійних журналах, як теж і ви
голошені доповіді в медич
них товариствах. 

Під час навчання у народ
ній і середній школах та ко
леджі Юрій працював енту– 
зіястично у Пласті, відбу– 
ьзючи велике число таборів 
як учасник, а потім був чле
ном різних таборових ко
манд, займаючи різні пости 
у місцевій станиці. Він був 
активним також у студентсь– 

Д-р Ю. Чировський 

кій громаді як член її управ 
у різних роках. Д-р Юрій і 
його родина с членами укра
їнських забезпеченсвих ус
танов. 

Юрій Чировський зі сво
єю родиною, дружиною Арн 
ядною. донькою подружжя 
В. і інж. Р. Запутовичів. та 
трирічною донею Тамарою 
поселився у Довсрі, де від
крив свою лікарську канце
лярію. Він працюватиме 
також у Бунтоні і Фландерсі, 
а операції переводитиме у 
доверському Дженсрал шпи
талі, в Меморіял шпиталі в 
Морріставні, Ріверсайд -
шпиталі у Бунтоні та ст. 
Клср шпиталі у Денвіллі– 
всі у стейті Ню Джерзі . 

Медична асоціяція, чле
ном якої с д-р Ю. Чировсь
кий. об'еднус понад 20 ліка
рів різних ділянок і спеціялі– 
зацій в одному будинкові 
для успішної допомоги тим^ 
що її потребуЮТЬз 

Любомир Павлович 

Конгрес ЗСА... 
(Закінгсннн зі crop. І) 

Америки. Приклад Куби 
дуже наглядний. 

..Якщо ми застосуємо у 
цьому відношенні невтра– 
літст, або виведемо, напри
клад, з Ель Сальвадору і 
Гондурасу усіх своїх до
радників тільки тому, шо 
нас страшать другим В'єт
намом, ми зашипимо ціну 
В'єтнаму, яка буде значно 
вищою, якщо йдеться про 
престиж Америки". ска
зав сен. Персі, якого в полі
тичних колах вважають лі
беральним республіканцем 
і який вже раніше вислов
лював свою думку до проб
лем в Центральній Америці. 

Порушуючи інші справи, 
сен. Персі відмітив, що пре
зидент Роналд Регсн значно 
правильніше поступає у від
ношенні до Совгіського 
Союзу, як це робив його 
попередник демократичний 
президент Джнммі Картер, 
тому, шо Регсн є сильнішим 
під кожним оглядом ліде
ром і в СССР відомо куди 
він прямує і яке його потягне– 
ння буде завтра, якщоб Мо
сква зважилася на поруше
ння американських важли
вих інтересів у світі. „Не яс
ність у закордонній політи
ці та ще у відношенні до 
небезпечного противника, є 
загрозливим явищем". -

заявив Ijcpci, який переко
наний, що президент Р. Ре
гсн буде переобраний на 
другу каденцію. 

Проблеми Центральної 
Америки були також темою 
обговорення державного 
секретаря Джорджа Шулца 
з президентом Рсгсном. Ос
танній заявив опісля корес
пондентам, що ситуація в 
центральноамериканських 
країнах вияснюється, а по
літика ЗСА у цьому відно
шенні набирає виразності! і 
прогресує. Р. Реіен розмов
ляв у ній справі також з 
лідерами обидвох палат 
Конгресу. 

НА АДРЕСУ УНС 

У „Спортових Вістях" в 
дописі (от) п. з. „Міжкра
йові першості УСЦАК те
нісу і плавання" („Свобода" 
ч. 145 з 3-го серпня) подано, 
що зголошення дія участи 
в першостях тенісу на Сою– 
зівці слід висилати до Ані 
Дидик на адресу Союзівкн. 
Зголошення ці треба виси
лати таки до Ані Дидик. але 
на адресу Головної Канце
лярії Українського Народ
ного Союзу - ЗО Montgo
mery St., Jersey City, N.J. 
07302. 

ЗІ СТОЛИЦІ ІНДІЇ НЮ ДЕЛІ повідомляють, що пред
ставники сімох країн Південної Азії формально розпочали 
старання тіснішої регіональної співпраці між їх народами 
для забезпечення „колективної самодопомоги" в щонай
менше дев'ятьох ділянках, включаючи сільське госпдар– 
ство, телезв'язок. науку і техніку. На короткій церемонії у 
вівторок. 2-го серпня, міністри закордонних справ Індії, 
Пакістану. Мальдівських островів. Нспалю, Банглядсшу, 
Бутану, і посол Срі Ляпки підписали декларацію про регі
ональну співпрацю в Південній Азії з метою взаємної 
допомоги „для приспішення економічного росту, соціяль– 
ного поступу і культурного розвитку в цьому районі". 
У ВІВТОРОК, 2-го серпня, в головному місі і італійського 
середземноморського острова Сардинія Кальярісуд 
засудив 39 осіб, які утворювали місцеву терористичну 
групу „Червоні бригади". Двох із них були засуджені на 
довічне ув'язнення за вбивство поліціянта. Після процесу, 
який тривав майже три місяці, суд присудив іншим різні 
терміни покараЧшя від 18 до 20 років ув'язнення. 

Вас це зацікавить! 
ЛЮДСЬКІ, нацюнапьні та громадські пробле

ми, які нікопи не старіються висловлює думки ори– 
ґінапьні, ІНШІ знову контровврсшьГ' - нова цікава 
книга 

М. Малецький 

БЕЗ ІЛЮЗІЙ 
Щ 

r`iu 

Ціна 12 00 долпрів, порто 1.00 дол 
Мешканців стейту Ню Джерзі зобов'язує 64 стейтового податку 

ЗАМОВЛЯТИ. 

SVOBODA BOOK STORE 
30 Montgomery Street ^ Jersey City. N.J 07302 

- Страхіття... 
(Зикінгення зі crop. 2) 

Мова гарна, безпосеред
ня, тільки дуже нечисленні 
польонізмн на 150 сторін
ках книжки: , .змішався" 
(„збен гсжився), „змучені" 
(втомлені), „опустив", (за
лишив, покинув), „навзнак" 
(горілиць). Також дуже ма
ло друкарських помилок: 
„засяє" - мас бути засяде. 
- „Деммбізу" мас бути 

Дембіцу. „сикиним" — мас 
бути ,,сукиннм", „коло" 
замість „біля", - „кілька– 
кратно „той-того" замість 
„цей цього". Але воно не 
разить і цілости не псус. 

Проте було б недобре, чи 
навіть образливо для авто
ра і нечесно з боку рецен
зента, якби оцінка книжки 
обмежувалася до вказу
вання тільки на позитиви з 
промовчуванням негативів. 
Уважного читача мусить 
вразити якась дисгармонія 
поміж віком героя книжки 
та його мовою і міркуван
нями. Цим геросм с сімнад
цятирічний юнак. Але ж він 
кількакратно наводить ла
тинською мовою старорим– 
ські філософські максими, 
він цитус Петлюру й Коно– 
и.і.п.пя. він роздумус і pea-
rye, як людини куди-куди 
старша. Скаже напевно ав
тор: так було, все сказане в 
книжці правдиве. Однак у 
літературному творі йдеть
ся не про правду чи фанта
зію, не йдеться про інтен– 
цію автора твору, а про 
враження, що його сказане 
у книжці робить на читача. 
Автор книжки „Полум'яні 
Дні" переживав страхіття 
брідського воєнного кітла. 
як сімнадцятьлітній юнак, 
але списував пережите вже 
як дорослий зрілий мужчи
на— і вживав мови зрілого 
досвідченого громадянина. 
І тут оця згадана дисгармо
нія. Зважуюся висловити 

думку, що коли таке вра
ження дисгармонії відніс 
автор них рядків, то таке 
саме напевно відчули й інші 
читачі. Автор книжки.пи
шучи її.напевно не подумав 
про це і не порадився когось 
із знанням критерій літера
турної критики, 

Але добре, шо Братство 
колишніх вояків 1-ої Дивізії 
УНА видало цю книжку. 
Добре діється, що поруч із 
такими фундаментальними 
історичними творами як 
майора Вольфа Дітріха Гай– 
ке „Українська Дивізія Га
личина", — як прецікавий 
документарний твір ,,Рі– 
мінґ під редакцією Всево
лода Ьудного, як мемуар
но-документарні збірники 
Олега Лнсяка чи історія 
створення Військової Уп
рави Дивізії ,,Заграва на 
Сході" Романа Крохмалю
ка чи твори Богдана Бори 
„Буремні дні", чи інші книж
ки з тематикою Дивізії поя
вилися друком. Добре ста
лося, що появилася збірка 
коментарів із „Вістей Ком
батанта" їхнього редакто
ра, довголітнього голови 
Головної Управи Братства 
1-ої УД УНА д-ра Мирос
лава Малецького „Без ілю
зій", бо вона доказує, що 
колектив колишніх вояків 
Дивізії Галичина, яким по
щастило вирватись живими 
з проклятого брідського 
кітла, включились активно 
в українське громадське 
життя в країнах поселення у 
діяспорі, головно в Канаді і 
ЗСА, і здобули собі пошану 
в цілому українському віль
ному світі своїм пієтизмом 
до свого вояцького мину
лого і до тих своїх числен
них колег-товаришів зброї, 
які полягли під Бродами у 
німецьких уніформах, але з 
думкою про Україну. 

ТИН відзначено біля Статуї Свободи 

Тиждень Поневолених Націй біля Статуї Свободи. 

НюЙорк. Н. Й.(О.С-ко)– 
Хоч дощ немилосердно ряс
но кропив цілу ніч, але десь 
після дев'ятої ранку у неді
лю, 24-го липня, ущух, ста
ло прояснятися і це уможли
вило представникам етніч
них груп прибути на острів 
Статуї Свободи, щоб відзна
чити Тиждень Поневолених 
Націй ( ТПН ) 

Прибув черговий пароп
лав з туристами; їх на остро
ві тисячі. Розставлені ряда
ми лави, на трибуні мікро
фон, а з боків гучномовці: 
поруч прикріплені прапори– 
український, польській, бол
гарський, білоруський, ма
дярський, афганістанський 
та інші, прикріплені пляка– 
ти і транспаранти проти Мо 
скви за розчленування кому– 
но-російської імперії. 

В 2-ій год. по полудні пре
зидент організації Амери
канці за Визволення Поне
волених Націй (АВПН) д-р 
Валентина Калиник відкри
ла офіційну частину ТПН. 
Через гучномовці виконано 
американський гимн. Опіс
ля відбулася урочиста церс– 
монія-присяга до американ
ського прапору. Д-р В.Кали 
ник привітала всіх присут
ніх американців, представ
ників неросійських народів, 
виголосила змістову промо
ву в 25-ті роковими прийня
того Конгресом ЗСА зако
ну 86-90 в 1959 році для що
річного відзначення ТПН. 

У своїй промові вона по
дала статистичні дані про 
голокост неросійських нара 
дів, зокрема про три гол одо 
мори в Україні ( 1921. 1933, 
і 1946 роках ). 

Д-р Калиник також гово
рила про переслідування ук
раїнців та інших понево
лених Москвою народів, 
про русифікацію тощо. 

Після закінчення доповіді 
д-р Калиник попросила на 
майстра церемоній одного з 

лідерів польскої групи Вік
тора Саві цкого, який пред
ставив понад десяток осіб, 
представників різних груп і 
організацій. 

Відтак В.Савіцкі прочи
тав підписану Президентом 
ЗСА проклямацію, а Джан 
Нікус, уповноважений від 
губернатора Маріо Квомо, 
прочитав проклямацію, під
писану губернатором. З про
мовами виступали д-р Леон 
Надворскі, Зигмунд Сташе– 
вскі, Адам Ставскі–від по
ляків; д-р Габіб Маср, Афга
ністан. Чінг Лі–Китай, Бей 
Булат, Північний Кавказ, 
д-р А. Удварді– від мадя
рів й інші. Всі вони як полі
тичні лідери в своїх висту
пах викривали комуно-моо 
ковський імперіялізм і заг
розу для вільного світу. 

В мистецькій частині ки
тайський ансамбль під кері
вництвом Бібіана Ші, стар
ших і молодших груп, вико
нав шість народних тан
ків. Присутні нагородили їх 
щирими оплесками. На закі
нчення ТПН всі присутні з 
прапорами, транспаранта
ми рушили до Статуї Свобо
ди з вінком борцям за визво
лення. Д-р Г. Маєр і В. Саві– 
цкі урочисто поклали вінок 
в підножжі Статуї Свободи 
під спів національного гим– 
ну, що його проспівав М. 
Разгайтес. 

Про цю маніфестацію Т– 
ПН надруковано в часописі 
„Ню Йорк Трибюн" з 25-го 
липня світлину про ТПН 
біля Статуї Свободи, а пе
ред цим представник радіо
станції ,,Вільна Європа" 
телефонічно перевела інте
рв'ю з д-р В. Калиник, чле
ном проводу СВУ, про голо 
кост України, про голод 
1932-33 років та про інших 
уярмлених Москвою наро
дів. 

О. С-ко 

чницю. 
(Закінгення зі crop. 2, 

д-р В. Галан 

вою Конгрольної комісії і на 
цьому пості був до 1974 
року, де під час 28-ої кон
венції його обрано на почес
ного члена Головного Уря– 
ДУ– 

Слід згадати, що сл. п. д– 
р В. Галан поза різноманіт

ною працею весь час ціка
вився загальними справами 
У НСоюзу. Як почесний го
лова Філядельфійської Ок
руги він радів успіхами Ок
руги і часто служив своїми 
мудрими порадами діючо
му голові Округи - авто
рові статті. 

Покійний залишив в смут
ку дружину Ярославу, сина 
Артура з дружиною, шваґ– 
рову Кінаш та велику укра
їнську громаду не лише міс
та Філядельфії, але і всіх 
тих, яким допоміг пересе
литися у вільний світ. Прик
лад життя сл. п. д-ра Воло
димира Гадана, справжньо
го джентелмена під кожним 
оглядом, повинен нам до
помогти перемогти нашу 
байдужість, виповнити на
ші серця вірою у наші сили, 
а головно збудити любов 
до своїх ближніх і довести 
до цього, щоб українська 
громада знову була монолі
том. 

Вступайте в члени УНС 

Нагородження українця 
за досягнення 

Михайло Литвин та Джан 
Соловій. 

Діловий комітет очолив 
ініціятор цієї імпрези Й Ли
сої Ір. а до нього належали: 
секретар– Михайло Маті– 
яш, каснр–Іван Галій та 
члени: Зенон Бабюк, Олек
сій Данчук, Петро Іґлєр, 
Ліда Гук, Іванна Кононів, 
Оксана Кузьмах, Марія Ли
сої ір, Теодор Литвин, Бог
дан Мак, Роберт Місек, 
Дже йме Мельничук, Роман 
Мигадь, Іван Пелех, Ми
ром Пінковський, Нестор 
Олесницький, Теодор Ро– 
манков. Квітка Семанишин 
Теодор Шумсйко, Володи
мир Юрченюк та Констан– 
тин А. Ваньо. 

За почесним столом засі
ли: Г.А.Стасюк з дружиною 
фінансовий редактор „Стар 
Леджср" Дж. Соловій з дру
жиною, конгресмен Джозеф 
Мініш з дружиною, о. Ми
хайло Кучмяк. о. Й. Фсдо– 
рек„ о. 1. Наконечний та о. 
С. Непріль, два останні з 

паніматками, інж. Микола 
Семанишин та господар 
вечора Й. ЛисогІр. 

Вечір розпочато америка
нським гимном, який про
співала Марія Лисогір під 
акомпаиьямент Марії Пав– 
ловської. Молитву провів о. 
Й. Фсдорек. Вечором прова
див И. Лисогір. який приві
тав соленізанта, а присутні 
відспівали йому многоліття 

Слово про соленізанта ви
голосив його співробітник з 
газети „Стар Леджср" фіна
нсовий експерт, наш земляк 
Дж. Соловій. 

Вручення таблиці заслу
ги ще перед вечерею переве
ли: о. Й. Федорек, інж. М. 
Семанишин та Й. Лисогір. 
Знімки з церемонії були 
поміщені у неділішньому ви
данні „Стар Леджера". 

Повторення вручення таб
лиці під час вечері перевели 
присутні отці парохи. 

Вручення подарунка–ук
раїнську англомовну енцик
лопедію—перед вечерою 
перевели ті особи, що вручи
ли пропам'ятну таблицю у 
товаристві конгресменів Mi
nima та Ріналдо. Повторен
ня вручення під час вечері 
зробили: О.Кузьмак, Л.Гук; 
М.Лисогір та К.Семанишин, 

Після привіту конгресме
на Мініша з коротким сло
вом та з подякою голові Ко
мітету та всім присутнім 
виступив Г.А.Стасюк. 

В мистецькій програмі 
виступали: бандурист Ро
ман Левицькнй та солістка 
Раїса Дідов-Волуйчик під 
акомпаиьямент Івана Чере– 
ути. 

Декоративним оформлен 
ням приміщення для цієї 
нагоди зайнявся Федір Лу– 
цишин. Угощенням присут
ніх займався Український 
Народний Дім. 

На адресу Комітету наспі– 
ло багато привітів-теле– 
грам, в тому від губернато
ра, сенаторів, конгресменів, 
видавців та журналістів. 

Молитвою, яку провів о. 
І. Наконечний, та відспіван– 
ням українського гимну за
кінчено цю вдалу імпрезу, в 
якій взяло участь біля 200 
осіб. 

Н. Н. 

Генрі АіСтасюк 

У суботу, 25-го червня 
п.p., в Українському Народ
ному Домі в Ірини юні. Н. 
Дж., відбувся бенкет в честь 
редактора нюаркського що
денника „Стар-Лсджср" Ге
нрі А. Стасюка, якого від
значено грамотою за осяги. 

Г.А.Стасюк народився в 
1923 році в „Малій Україні" 
в Ню Йорку від батьків, 
які прибули до Америки з 
України (Лсмківщини) в 
1911 році. Батько Андрія 
заклав гуртівню продажу 
кави та чаю, що дало змогу 
родині перенестися до влас
ної хати в Гавторн. Н.Дж. 
Та заледве. Андрій мав 
шість місяців, як помер йо
го батько. Дальше вихован
ня його та брата перебрала 
мати. Після закінчення сере
дньої школи в Гавторні в 
1942 році він вписався до лс– 
тунської школи моряків. 

В Другій світовій війні на 
Далекому Сході, бувши ле– 
туном винищувачів Ф6Ф, 
він одержав срібну зірку, 
шість медалів та похвалу 
морського командування за 
хоробрість в боях на Уво 
Джіма, Токіо та Окінаві. 

В 1945 році Г.А.Стасюк 
почав журналістичну працю 
у тижневику „Тінек Сан", 
повіт Берген. В 1952 році 
перейшов на працю до що
денника „Стар Леджср" в 
Нюарку, а в 1965 році став 
головним адміністратив
ним редактором. 

Від цього часу розбуду
вав його до такої міри, що 
сьогодні тираж щоденника є 
на 17-му місці, а недільне 
видання на 12-му місці в ці
лій країні. 

Коли 1-го травня ц. р. від
діли УКК А стейту Ню Дже
рзі вшановували пам'ять же
ртв голоду в Україні і відпо– 
ручник комітету Йосип Ли
согір відбув розмову з Г.А. 
Стасюком про те, щоб висла
ли репортера на це відзначе
ння, в нього виникла ідея 
відзначити цього чоловіка. 
Висланий Стасюком репор
тер помістив півсторінкове 
звідомлення та перевів інте
рв'ю з присутнім конгрес
меном П.Родіно щодо мож– 
ливости переведення слідст
ва про злочини большевиків. 

1 так постав Почесний ко
мітет в складі: о. Йосип Фе
доре к. о. Михайло Кучмяк, 
о. Сергій Непрель, о. Іван 
Наконечний ,о. А.Давидюк, 
Василь Багрій, судді: Вол– 
терґ Майклсон, Роберт Че– 
ло'К, Роман Пітьо, мейор 
Кліфтону Гльорія Колодій, 
мейор Гиллсайду Володи
мир Гураль, голова УККА 
Микола Семанишин. голов 
ний радний УНС Володи
мир Квас, професори Мико
ла Чировський та Володи
мир Петришин, ред. Зенон 
Снилих. Ярослав Гайвас. 

В І Д ! II МІ.1 II В І Д Н А f 
ВАСИЛЬ КУГИЙ. член УНС 
ВІДД. 127-го ім. са. Микола я я 
Баффало, Н.Й., помер 18-іи 
травня 1983 року ня 68-му році 
життя. Няр. 23-го січня 1915-
і о року в Укряіні. Членом 
УНС стяя я 1950 році. Залишив 
у смутку дружину Розалію, 
синів Богдяня з дружиною 
Катериною і Стефана ї двох 
внуків. Похорон вілбувся 23-
го травня 1983 року на цвинта
рі св. Матвія в Гярденяіллі, 
Н.Й. 

Вічня Йому Пам'ять! 
Марія А. Гаряяус, секр. 

ЙОСИФ КЕР1К, член УНС 
ВІдд. 305-го ім. VIIА в Мягоні 
Ситі, Пя., помер 27-го травня 
1983 року ня 63-му році життя. 
Няр. 1-го червня 1920 року в 
Деляно, Пя. Членом УНС став 
у 1969 році. Залишив у смутку 
сестер: Ірину, Софію, Еяелину 
і Юлію, тя братів: Матвія, 
Івана і Петря. Похорон відбув
ся ня цвинтарі св. Марії в Мя
гоні Ситі, Пя. 

Вічня Йому Пам'ять! 
Мирі ари та І ентош, секр. 

СТЕПАН МІШКЕВИЧ, мгр. 
член і основних 222-го Відділу 
УНС ім. „Сірого Лева" в 
Клівленді, Огайо, помер 14-го 
тряяня 1983 р. ня 76-му р. жи
ття. Няр. 1908 р. я Бенковій Ви
шні, Зях. Україна. Членом 
УНС стяв в 1965 р. Зялншив у 
смутку дружину (/існанію і 
синя Юрія і дружиною і внука
ми тя ближчу і дальшу родину 
в ЗСА. Похорон відбувся в 
Ротенвіллі, КяліфорнІя. 

Вічня Йому Пям'ять! 
Яросляв Криштялович, секр. 

ІВАН ПІДГІРСЬКИЙ, член 
УНС Відд. 163-го Т-яв „Єд
ність" у Філядельфії, Пя., по
мер 26-го травня 1983 року ня 
61-му році життя. Няр, 1922 
року в Корчині, Зях. Укряїня. 
Членом УНС стяя я 1977 році. 
Залишив у смутку дружину 
Кссню, синя Ярослава з ро
диною, дочку Марію, двох 
внуків і дальшу родину я Евро– 
пі. Похорон відбувся 28-го 
тряяня 1983 року ня цвинтярі 
са. Марії ня Факс Чейсі, Філа
дельфія, Пя. 

Вічня Йому Пям'ять! 
Теодор Дуда, секр. 

ЄЛИСАВЕТА 'СЕНКОВЙЧ. 
член УНС Відд. 2-го в Мявнт 
Кармел, Пя., померля 20-го 
тряяня 1983 року ня 66-му році 
життя. Няр. 22-го трявня 1914 
року в Мявнт Кярмел, Пя. 
Членом УНСстяляв 1942 році. 
Залишила в смутку синів Віллі– 
ямя і Івяня тя дочку Слисявету. 
Похорон відбувся 27-го тряяня 
1983 року ня цвинтярі свв. 
Петря І ІІавла в Мявнт Кар– 
мел, Пя. 

Вічня їй Пям'ять! 
Монікя Песярчук, секр. 

МИХАЙЛО БАЛЛІК, мол. 
член УНС Відд. 257-го Ім. 
Івяня Год яка в Лос Анджелесі, 
Кал., помер 5-го трявня 1983 
року ня 63-му році життя. Няр. 
13-го серпня 1920 року в стейті 
Ілліной. Членом УНС стяя 
1941 року. Залишив у смутку 
дочку Джянет Джянсон з му
жем Робертом, двох внуків, 
брятя і сестру. Похорон від
бувся 9-го тряяня 1983 року ня 
цвинтярі „Алтя IvWa" в Пяло 
Алто, Кал. 

Вічня Йому Пям'ять! 
П. Снлчяк, секр. 

ЙОСИФ IPX А, член і секретар 
УНС Відд. 224-го Т-вя „Прос– 
віта" в Сейлем, Масс, помер 
31-го трявня 1983 року ня 6І-
му році життя. Няр. 30-го бере
зня 1915 року в Се йде мі, Мясс. 
Членом УНС стяв 1930 року. 
Залишив у смутку дружину 
Лину, синя Йосифя, дочок 
Йоянну і Юліяну. Похорон 
відбувся 4-го червня 1983 року 
ня цвинтарі ся. Мяріія Сейлем, 
Мясс. 

Вічня Йому Пям'ять! 
Йосиф Б.ірхя, секр. 

МИКОЛА ()НИІЦЕНКО. член 
УНС Відд. 489-го в Ню Йорку, 
Н.Й., помер 6-і в трявня 1983 
року ня 77-му році життя. Чле
ном УНС стяв в 1966 році. По
хорон відбувся ня цвинтярі св. 
Андрія в Бяянд Бруку, Н. Дж. 

Вічня Йому Пям'ять! 
Миколи ПІННІко. секр. 

ВОЛОДИМИР ДОКЛЯ, член 
УНС Відд. 70-го в Джерзі Ситі, 
Н.Дж., помер 19-го тряяня 
1983 року ня 90-му році життя. 
Няр. 7-го жовтня 1892 року. 
Членом УНС стяя 1915 року. 
Залишив у смутку дружину 
Зиновію. Похорон відбувся 21-
іо трявня 1983 року ня Роз– 
і і.тл цвинтярі в Лінден, Н.Дж. 

Вічня Йому Пям'ять! 
Мнколя Шереметя, секр. 

МАРІЯ БОГУЦЬКА, член 
УНС Вігі. 192-го Т-яя „Запо
розька Січ" я ГеркІмері, Н.Й., 
померля 18-го тряяня 1983 
року на 89-му році життя. Няр. 
в 1894 році я Укряіні. Членом 
УНС стяля у 1921 р. Залишила 
у смутку синя Михайла тя дві 
дочки, Мярію Кярмелюк, 
Мілдред Стибелнну, п'ять вну
ків тя 12 правнуків. Похорон 
відбувся 21-го трявня 1983 
року на цвинтярі сяв. Петря і 
Павла в Геркімерї, Н.Й. 

Вічня їй Пям'ять! 
Управа 

МАРТА КРАФТ, член УНС 
Відд. 292-го ім. св. І.Хрести
теля в Дітройті, Мнш., померля 
22-го трявня 1983 року ня 70-
му році життя. Няр. 1913 року 
я Клівленді. Огяйо. Членом 
УНС стяла я 1957 році. Зали
шила у смутку мужя Едвярдя,– 
дочку Лінду з мужем Робер
том і сином Тядесм. Похорон 
відбувся 26-го трявня 1983 
року ня цвинтярі св. Яднігн в 
Дірборн Гайте. Мнш. 

Вічня їй Пям'ять! 
Стелля Федик, секр. 

РУДОЛЬФ Д. П І Н О Т И Ч, 
член УНС Відд. 264-го Т-ва 
„Тризуб" у Карнеї і, Пя., по
мер 19-го травня 1983 року ня 
59-му році життя. Няр. 20-го 
квітня 1924 року я Ембридж, 
Пя. Членом УНС стяв у 1977 
році. Залишив у смутку дружи
ну ЕвгенІю, дочку Діяну І Кя– 
тернну. Похорон відбувся 22-
го трявня 1983 року ня цвинтя
рі в Економі Боров. 

Вічня Йому Пям'ять! 
Секретар. 

ВІРДЖІНІЯ БОВЕР, член 
УНС Відд. 63-го Т-вя „Січ" 
у Форд Ситі, Пя., померля 19-
і о тряяня 1983 р. ня 76-му році 
життя. Няр. 22-і о серпня 1907 
року у Форд Ситі, Пя. Членом 
УНС стяля в 1V60 році. Зали
шила у смутку брятя Робертя і 
союзояу громяду. 

Вічня їй Пям'ять! 
Михайло ТурКО. Секр. 

МИХАЙЛО ПЕНДАК, член 
член УНС Відд. 161-го ім. ся. 
Вясилія в Км бридж і. Пя., по
мер 22-і о тряяня 1983 року ня 
89-му році життя. Няр. 18-го 
грудня 1893 року в Західній 
Укряіні. Членом УНС стяя 
1921 року. Залишив у смутку 

дружину Анну, дочку Марія– 
нну І дві внучки. Похорон 
відбувся 25-го трявня 1983 
року ня цвинтарі свв. Петря і 
Павла я Ембриджі, Пя. 

Вічня Йому Пям'ять! 
Андрій Джуля, секр. 

REAL ESTATE 

ULSTER COUNTY. Two i l l year 
homes. 1 furnished. EACH HAS: 3 bed
rooms. 2 baths, kitchen, dining ft living 
rms. frplcs. plus 3 room, bath cottage. 
Approximately 8 miles to Sumiwka K 

Soyuzivka. S 100.000 
55 ACRE Private Estate. Acres of 
lawn, some woods, ponds, views. 8 room 
ranch. Must set to appreciate. 3 car 

garage. 5250.000 
RUTH TERWILLIGER. BKR. 

Warwarsing. N.Y. (914)647-6357. 

Ulster Co. Area. 
3 bedrm. Г j oath. 2 car garage. 2100 
sq. ft. RANCH HOME. Tree shaded 
lot. close to town Nice neighborhood 

J65.000 
VAL PANACCIONE REAL ESTATE 
(914) 626-7386. Kerhonkson,N.Y. 

я FUNERAL DIRECTORS ^ 

ПЕТРО ЯРЕМА 
У К Р А Ї Н С Ь К И Й 

П О Г Р Е Б Н И К 
Займається похоронами 
в BRONX. BROOKLYN. 
NEW YORK і ОКОЛИЦПХ 

КОНТРОЛЬОВАНА 
ТЕМПЕРАТУРА 

Peter Jarema 
129 EAST 7 th STREET 
NEW YORK. N.Y. 10009 

(212^6742568 

LYTWYN 8. LYTWYN 
UKRAINIAN 

FUNERAL DIRECTORS 
AIR CONDITIONED 

Обслуга ЩИРА і ЧЕСНА 
Our Services Are Available 
Anywhere in New Jersey. 
Також займаємося похоро
нами на цвинтарі в Бавнд 
Бруку і перенесенням Тпін– 
них Останків з різних краТн 

UNION FUNERAL HOME 
1600 Stuyvesant Avenue 

(corner Stanley Terr.) 
UNION, NJ. 07083 

(201) 964-4222 
1 -
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